Zápis z 384. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-21/2018

12. 7. 2018, 10:05–12:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Pavel Komárek (PK), Zdeněk Kůs (ZK), Jiří Plešek (JP), Martin Duda (MDu)

Drahuše Rottová (DR), Martin Bunček (MB), Petr Matolín (PM), Markéta Šulcová
(MŠ), Radim Klimeš (RK), Margita Pištorová (MP), Martina Kalášková (MKa)
Markéta Kühnelová (MK), Martina Křepelková (MKř)
Pavel Komárek

1. Kontrola zápisu a úkolů z 383. zasedání přTA
Zápis z 383. zasedání přTA ze dne 28. 6. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. THÉTA 1. VS – doložení splnění definice výzkumné organizace
Předsednictvo souhlasí s návrhem KaTA, aby byl uchazeč projektu TK01010099 „Šance pro
budovy“ vyzván k doložení velikosti podniku, jelikož nesplňuje definici výzkumné organizace.
Následně bude přepočtena podpora tohoto uchazeče a míra podpory na projekt.
3. Návrh režimu postupu pro rámcovou službu na nákup ICT vybavení v období 2018- 2022
Předsednictvo schválilo vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na nákup ICT vybavení v letech
2018 – 2022 v předloženém znění.
4. Podání uchazeče Lexperanto, z. s.
Předsednictvo projednalo předložená podání uchazeče Lexperanto, z. s., týkající se 2. VS
programu ÉTA a dohodlo se na následujícím postupu:
• informovat uchazeče o projednání předsednictvem a předání KR;
• předat materiál pro jednání KR;
• předat materiál pro informaci VR.

5. TIRXTACR819 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXTACR819 s názvem „Vývoj
nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TA ČR a jejich pilotní ověření“,
a to typem řízení Rámcová smlouva.
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6. TIRXCUZK702 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXCUZK702 s názvem „Výzkum
a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla“, a to typem řízení
Rámcová dohoda.

7. TITBMV801 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
LightComp v. o. s., Drahobejlova 54, 190 00 Praha 9, IČ: 25038249 ve veřejné zakázce pod
kódem TITBMV801 s názvem „Centrální správa archivních entit - etapa I.“, jako vhodné.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 995 760,- Kč.

8. TIRVMZV702 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., Nerudova, 11800 Praha 1, IČ: 48546054 ve veřejné
zakázce pod kódem TIRVMZV702 s názvem „Vyhodnocení možných variant budoucího vývoje
evropské integrace“, jako vhodné.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 1 749 600,- Kč.
Dle požadavku resortu proběhne jednání před podpisem smlouvy.

9. Pozvánky na akce a termíny zasedání přTA
Předsednictvo se dohodlo, že Kulatého stolu k přípravě 9. rámcového programu EU pro
výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“ (2021-2027) se dne 4. 9. 2018 od 9 h zúčastní MB
a T. Perglová.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 16.-20. 7. 2018.

10. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení obecných principů splnění podmínek
1. veřejné soutěže programu NCK1 a schválení předběžných výsledků přijímání návrhů
projektů do 1. veřejné soutěže programu NCK1
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení obecných principů splnění
podmínek 1. veřejné soutěže programu NCK1 a schválení předběžných výsledků přijímání
návrhů projektů do 1. veřejné soutěže programu NCK1:
Předsednictvo schválilo obecné principy splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu NCK1
a předběžné výsledky přijímání návrhů projektů do 1. veřejné soutěže programu NCK1.
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11. NCK1 – vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže
Předsednictvo schválilo finální výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže
programu NCK1, tzv. formální kontroly, v předloženém znění s tím, že 2 návrhy projektů
nebyly přijaty do této veřejné soutěže na základě nesplnění podmínek dle ZD.
Kancelář TA ČR zveřejní výsledky na webových stránkách TA ČR.

12. Průběžná informace o čerpání rozpočtu
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu za období květen
2018.
13. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období květen 2018.

14. Informace o prezentaci programu ÉTA na akci OECD
Předsednictvo vzalo na vědomí informace k prezentaci programu ÉTA na letní škole pro
kulturní a kreativní odvětví pořádané OECD, které se zúčastnil M. Kraus v termínu 13.-15. 6.
2018 v Itálii.
V souvislosti s prezentací ze služební cesty uvedené výše se přTA následně zabývalo
přípravou na setkání s generálním tajemníkem OECD p. Gurríou, které se uskuteční dne 16. 7.
2018 v sídle TA ČR od 14:30 h. Za TA ČR se zúčastní PK, MB, předseda VR i KR.

Prezentace pro PK a MB budou ještě s oběma konzultovány a upraveny dle potřeby.

15. TITSMZP717 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo vzalo na vědomí předložený materiál k VZ č. TITSMZP717 týkající se výběru
vhodné nabídky, která bude přTA zaslána k hlasování per rollam.
16. Různé

Zahraniční akce ve 2. polovině roku 2018
Předsednictvo se zabývalo předloženým seznamem zahraničních akcí pro 2. polovinu t. r.,
které pořádá TAFTIE, OECD, EK a také TA ČR v rámci programů DELTA a KAPPA
a v kooperaci s partnery pro Cofundové výzvy.

Kancelář TA ČR ještě přTA rozešle seznam těchto akcí s bližšími informacemi k nim a účast na
jednotlivých akcích bude dohodnuta se Sekcí I.
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JP informoval přTA o nabídce AV ČR k možnosti podání připomínek k zákonu č. 130/2002 Sb.,
za TA ČR i GA ČR, a to proto, že obě agentury nejsou připomínkovým místem v MPŘ k tomuto
zákonu. ZK uvedl, že může připomínky TA ČR zprostředkovat ČKR.

Předsednictvo souhlasí se zasláním zpracovaných připomínek TA ČR na AV ČR i ČKR.

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

26. 7. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Drahuše Rottová
Pavel Komárek
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