Zápis z 380. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-17/2018

17. 5. 2018, 10:10–13:05 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Očko (PO), Pavel Komárek (PK), Zdeněk Kůs (ZK), Jiří Plešek (JP), Martin
Duda (MDu)
Drahuše Rottová (DR), Petr Matolín (PM), Markéta Kühnelová (MK), Radim
Klimeš (RK), Martin Bunček (MB), Martina Křepelková (MKř)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 379. zasedání přTA
Zápis z 379. zasedání přTA ze dne 10. 5. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Další postup v řešení otázky návrhů úprav zákona č. 130/2002 Sb.
Předsednictvo se zabývalo plněním úkolů týkajících se návrhů na změny zákona
č. 130/2002 Sb., a následné diskuze s VR a RVVI.
3. Spolupráce mezi GA ČR a TA ČR – další postup
Předsednictvo diskutovalo o aktuálním stavu plnění úkolů vyplývajících z jednání
s předsednictvem GA ČR, které se týkaly spolupráce obou agentur v oblasti navázání projektů
základního výzkumu z GA ČR na projekty aplikovaného výzkumu z TA ČR.

MB informoval, že text informace pro příjemce GA ČR, kteří by mohli mít zájem o zavedení
výsledku do praxe, a tak žádat o dotaci od TA ČR v návaznosti na jejich projekt základního
výzkumu z GA ČR, Kancelář TA ČR dolaďuje a do konce příštího týdne bude předán GA ČR
k využití.
GA ČR jej rozešle svým projektů (příjemcům projektů) s žádostí o vyjádření, zda by o to měli
zájem.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí a žádá KaTA o sdělení informace, v součinnosti
s GA ČR, kolik příjemců na výzvu reagovalo a jaké je jejich vyjádření.

Předsednictvo se dohodlo, že na září t. r. bude plánovat setkání s předsednictvem GA ČR.

Strana 1/4

4. Schválení ZD pro 6. VS programu DELTA
Předsednictvo schválilo Zadávací dokumentaci pro 6. veřejnou soutěž programu DELTA
i ostatní dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže v předloženém znění.
5. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení předložených projektů na základě Závěrečných
oponentních řízení.
6. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu EPSILON
Předsednictvo schválilo výsledky přijímání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže programu
EPSILON předložené Komisí pro přijímání návrhů projektů s tím, že 22 návrhů projektů
nesplnilo podmínky veřejné soutěže a nebylo přijato do veřejné soutěže.
Kancelář TA ČR zveřejní schválené výsledky na webových stránkách TA ČR a zašle daným
uchazečům Rozhodnutí o nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže.

7. TITXMMR806 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMMR806 s názvem „Efektivní
nastavení národních dotačních titulů pro rozvoj regionů“, a to typem řízení Veřejná zakázka
malého rozsahu – jednací.

8. TITSMZP713 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická, 160 00 Praha 6, IČ: 60461373,
ve veřejné zakázce pod kódem TITSMZP713 s názvem „Optimální využití obnovitelných
zdrojů energie v dopravě“, jako nejvhodnější.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 4 294 800,- Kč.

9. Veřejná zakázka na audit účetních závěrek v letech 2018-2020
Předsednictvo schválilo zadání veřejné zakázky na audit účetních závěrek v letech
2018-2020 v předloženém rozsahu.
10. Stanoviska AK Holec, Zuska & Partneři
Předsednictvo se zabývalo dvěma stanovisky zadanými ke zpracování advokátní kanceláři
Holec, Zuska & Partneři týkající se:
• otázky posuzování výzkumné spolupráce a
• metodiky posuzování výzkumných organizací.
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Ke stanovisku k otázce posuzování výzkumné spolupráce předalo přTA dle dohody
z 377. zasedání své připomínky a KaTA je zprostředkuje AK, jak bylo dříve dohodnuto.
Termín pro společné jednání se zástupci AK je v řešení, ale zřejmě se toto jednání uskuteční
dne 11. 6.

U stanoviska k metodice posuzování výzkumných organizací se přTA usneslo, že jej projedná
společně s návrhem na úpravu Jednacího řádu přTA na příštím zasedání.

11. Pozvánky na akce a termíny zasedání přTA v nadcházejících měsících
Předsednictvo se dohodlo, že:
• setkání se členy delegace amerických investorů ACEBA se dne 23. 5. zúčastní PK;
• 11. 6. expertního setkání a diskuse na téma výzkumná diplomacie v rámci projektu
S4D4C (Praha) se zúčastní zřejmě zástupce KaTA;
• dne 21. 5. se přípravného jednání ke konferenci Týmu Česko zúčastní MB.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 21.-25. 5. 2018.

Předsednictvo bere na vědomí informaci o účasti PO a ZK na informativním setkání k dohodě
o spolupráci mezi MPO a TA ČR, které se uskuteční na SP ČR dne 30. 5. 2018.

Předsednictvo se předběžně dohodlo na termínech zasedání přTA v následujících měsících
takto:
14. 6. od 10 h
12. 7.
2. 8.
28. 6. od 10 h
19. 7.
9. 8.
26. 7.
16. 8.
23. 8.
30. 8.

12. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období
duben 2018.
13. Průběžná informace o čerpání rozpočtu
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období
leden-duben 2018.
14. Průběžná informace stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období duben 2018.

Strana 3/4

15. Prověření ekonomické schopnosti dofinancování projektu TL01000342 uchazečem EVE
Technologies, s. r. o. – doložení požadovaných dokumentů a přistoupení k podpisu smlouvy
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené informace a souhlasí s podpisem Smlouvy
o poskytnutí podpory projektu TL01000342. Zároveň doporučuje zvýšený dohled v průběhu
realizace projektu.
Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

28. 5. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 380. zasedání předsednictva TA ČR
Program 380. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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