Zápis z 383. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-20/2018

28. 6. 2018, 10:10–13:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Očko (PO), Pavel Komárek (PK), Zdeněk Kůs (ZK), Jiří Plešek (JP)

Drahuše Rottová (DR), Petr Matolín (PM), Markéta Kühnelová (MK), Radim
Klimeš (RK), Martin Bunček (MB), Martina Křepelková (MKř)
Martin Duda (MDu)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 382. zasedání přTA
Zápis z 382. zasedání přTA ze dne 14. 6. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Návrh na změnu některých programů TA ČR
Předsednictvo schválilo návrh na změnu programu KAPPA v předloženém znění a u návrhu
na změnu programu ZÉTA požaduje úpravu týkající se navýšení maximální výše podpory
vynaložené na jednotlivé projekty ve veřejných soutěžích, a to následovně:
„Maximální finanční částka vynaložená na jeden projekt bude upravena ve veřejné soutěži.“
Předsednictvo uložilo KaTA aktualizovat programy dle dohodnutých závěrů.

3. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu NCK1
Předsednictvo se zabývalo předloženými výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné
soutěže programu NCK1.
Předsednictvo se shodlo na znění obecných principů a postupu řešení nesrovnalostí během
přijímání návrhů projektů do 1. veřejné soutěže programu NCK1 a vyžádalo si předložení
seznamů návrhů projektů:
• které dle výše uvedených principů splnily uvedené náležitosti,
• jejichž uchazeči byli vyzváni k doložení stanovené náležitosti pro prokázání
způsobilosti uchazeče;
• jejichž uchazeči budou vyzvání k doložení stanovených náležitostí a
• nesplňující stanovené náležitosti s uvedením důvodu, proč je navrhováno jejich
nepřijetí do veřejné soutěže.
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Tyto obecné principy budou využity i pro nadcházející veřejné soutěže programů TA ČR
a budou specifikovány v jednotlivých zadávacích dokumentacích.

Kancelář TA ČR předloží na další přTA výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné
soutěže (formální kontroly) poté, co všichni uchazeči projektů doloží požadované
skutečnosti.

4. TITAMZV703 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
Vysoká škola ekonomická v Praze, náměstí Winstona Churchilla, 130 00 Praha 3,
IČ: 61384399 ve veřejné zakázce TITAMZV703 s názvem „Vývoj inovativních metod
statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) v souladu s metodikou OECD
DAC“, a to jako nejvhodnější.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek stanovených komisí uzavřena Smlouva
dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku: 1 577 400,- Kč.

5. Veřejná zakázka na poskytování úklidových služeb
Předsednictvo schválilo zadání veřejné zakázky na poskytování úklidových služeb
v předloženém rozsahu, za účelem získání dodavatele na uvedené služby.
6. Smlouva o poskytování služeb Mentora Regionálních koordinačních pracovníků
Předsednictvo schválilo smlouvu o poskytování služeb mentora Regionálních koordinačních
pracovníků v předloženém znění.
7. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení předložených projektů na základě Závěrečných
oponentních řízení.
8. Upřesnění parametrů 5. VS EPSILON - CHIST ERA III Call 2017
Předsednictvo projednalo a schválilo parametry 5. veřejné soutěže programu EPSILON
v rámci CHIST ERA III.

9. Návrhy nominací pověřených konzultantů pro NCK1
Předsednictvo se zabývalo předběžným seznamem kandidátů na roli pověřeného konzultanta
pro projekty NCK1 a vzalo jej na vědomí. Předsednictvo se bude konkrétními nominacemi na
pověřené konzultanty pro NCK1 zabývat na podzim t. r.
Předsednictvo se seznámilo s návrhem „Kodexu pověřeného konzultanta.
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10. Návrhy na jmenování do RP BETA2 a RP NCK1
Předsednictvo odvolává:
• Ing. Luďka Knorra z RP BETA2;
• odvolává Mgr. Lukáše Kačenu z RP BETA2.

Předsednictvo jmenuje RNDr. Martina Bunčeka, Ph.D. členem RP BETA2.

Předsednictvo pověřuje KaTA předložením nominací MUDr. Rostislava Kuklíka, MBA, RNDr.
Karla Valeše, Ph.D., a Ing. Oldřicha Paclíka (za předpokladu, že dodá zavčas své CV) do RP
NCK1 výzkumné radě TA ČR.

11. Stanoviska KR ke stížnostem podaným na výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. VS
programu EPSILON a na výsledky 1. VS programu THÉTA
Předsednictvo souhlasí se stanovisky kontrolní rady a stížnosti k projektům TH04010508
a TH04020552 zamítá.
Předsednictvo souhlasí se stanovisky kontrolní rady a stížnostem k projektům TH04010038,
TH04020048 a TH04020387 vyhovuje.
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem kontrolní rady a stížnost k projektu TK01020034
zamítá.

Předsednictvo souhlasí se stanoviskem kontrolní rady a stížnost k projektu TK01030138
odmítá.

12. Závěry a úkoly vyplývající z 84. zasedání VR
Předsednictvo bere na vědomí informace z 84. zasedání VR a pověřuje KaTA zajistit
požadované záležitosti i v souvislosti s přípravou 85. zasedání VR dne 24. 8. 2018.
13. Rezignace Petra Očka na členství v předsednictvu TA ČR a z funkce předsedy TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí rezignaci PO na členství v předsednictvu TA ČR a z funkce
předsedy TA ČR.

Předseda Petr Očko v souladu se Statutem TA ČR jmenoval do funkce místopředsedy TA ČR
Pavla Komárka, kterému předal agendu vedení organizace, a to k 28. 6. 2018.
Předsednictvo bylo informováno, že dnes RVVI zveřejní výzvu na doplnění předsednictva
TA ČR a na prvním zářijovém jednání by již RVVI měla rozhodnout o nominaci a předat ji
k projednání na vládu.
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14. Pozvánky na akce a termíny zasedání přTA
Předsednictvo se dohodlo, že slavnostního setkání rektora ČVUT a prezidenta KIMM se dne
3. 7. 2018 od 10:30 h zúčastní JP.
11. mimořádné jednání MV OP PIK dne 25. 7. bylo zrušeno.

Dne 12. 7. se uskuteční 384. zasedání přTA a následně po něm dvě jednání pracovních skupin
s resorty, a to s MPO (13-15 h) za účasti PK, MB a V. Šumpely a s MD (15-16 h), kterého se
zúčastní MB, PM a V. Šumpela.

15. Návrh režimu postupu – Úpravy systému ISTA potřebné pro poskytnutí jiným poskytovatelů
dle zákona č. 130/2002 Sb.
Předsednictvo se v souvislosti s poskytnutím informačního systému TA ČR – ISTA
Ministerstvu vnitra zabývalo předloženým návrhem na úpravu ISTA. Stávající smlouva
s dodavatelem Ahasware neobsahuje činnosti související s poskytnutím systému dalším
subjektům, a proto je nutné ji upravit.
Předsednictvo dle poskytnutých informací žádá KaTA, aby předložila dopis/e-mail
s vyjádřením zájmu MV o poskytnutí ISTA společně s upravenou smlouvou s dodavatelem
ISTA tak, jak je navrženo, tzn., aby došlo k rozšíření činností souvisejících s poskytnutím
systému dalším subjektům.

Předsednictvo podmínečně schválilo režim postupu – jednací řízení bez uveřejnění, které by
bylo zahájeno až ve chvíli, kdy KaTA doloží požadované podklady od MV.

16. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené informace o programech TA ČR za měsíc květen
2018 a vizualizace k programu ÉTA a financování VaV v Česku.
17. Průběžná informace o realizaci veřejných zakázek v rámci programu BETA2
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o stavu realizace VZ v programu BETA2.
18. Informace o projektech realizovaných v rámci národních programů
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o vnitřních projektech.

19. Informace o projektech z H2020
Předsednictvo bere na vědomí informace o vnitřních projektech financovaných z Horizontu
2020.
20. Informace o vývoji interního projektu Nový web TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené informace o postupu v přípravě vývoje interního
projektu Nový web TA ČR.
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21. Přehled úkolů z jednání předsednictva
Předsednictvo vzalo na vědomí přehled úkolů s nadcházejícím termínem plnění.

22. Informace z jednání Rady ESIF
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z jednání Rady ESIF, které se dne 19. 6. zúčastnil
MB.

23. Informace z jednání ERAC working group on Partnerships
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z jednání ERAC working group on Partnerships,
kterého se dne 21. 6. v Bruselu zúčastnil MB.

24. EPSILON 4. VS – odstoupení návrhu projektu z veřejné soutěže
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že návrh projektu TH04020201 bude vyřazen
z veřejné soutěže a již nebude dále hodnocen.
Předsednictvo souhlasí s návrhem KaTA, že pokud v budoucnu TA ČR obdrží takováto
odstoupení uchazečů návrhů projektů v průběhu veřejné soutěže, nebudou předkládána na
přTA, ale rovnou budou vyřazeny z veřejné soutěže. Seznam těchto uchazečů návrhů projektů
bude předložen na jednání přTA o tom, se kterými uchazeči projektů bude uzavřena Smlouva
o poskytnutí podpory a se kterými nikoliv.

25. GAMA 3. VS, PP2 – Seal of Excellence – odstoupení projektu po vyhlášení výsledků veřejné
soutěž
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že s příjemcem projektu TG03020005
nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.
26. Různé

SME-07 Změnové řízení projektů v7
Předsednictvo schválilo verzi 7 SME-07 Směrnice pro změnová řízení projektů
v předloženém znění.

Přiřazení pověřeného konzultanta k projektu CK
Předsednictvo přiřazuje jako pověřeného konzultanta k projektu TE01020069 Ing. Jána
Mihalíka, Ph.D.

Příští zasedání:
Místo konání:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

12. 7. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Drahuše Rottová

Petr Očko, Pavel Komárek
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