Zápis z 386. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-23/2018

16. 8. 2018, 10:00–14:15 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

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

1. Kontrola zápisu a úkolů z 385. zasedání přTA
Zápis z 385. zasedání přTA ze dne 26. 7. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. NCK1 – stanoviska KR ke stížnostem podaným na výsledky vyhodnocení splnění podmínek
1. VS
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a stížnosti k projektu TN01000056 vyhovělo.
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a stížnost k projektu TN01000012 zamítlo.

3. Závěry z jednání PS o další implementaci programů NCK1 a NCK2
Předsednictvo se seznámilo se závěry z jednání pracovní skupiny ze dne 2. 8. k další
implementaci programů NCK1 a NCK2 a schválilo navržený postup spočívající v prodloužení
a úpravě programu NCK1, který bude dopracován o původně zamýšlený samostatný
navazující program NCK2 společně s úpravou indikátorů a rozpočtu. Nový název programu
bude „Národní centra kompetence“ (NCK).
Kancelář TA ČR návrh programu NCK zpracuje do 24. 8. a předloží jej přTA k hlasování
per rollam. Následně po schválení návrhu programu bude tento předložen VR – též
k hlasování per rollam.
Na RVVI budou kompletní materiály k návrhu programu zaslány do 4. 9. s tím, že TA ČR bude
žádat o jeho projednání na RVVI dne 21. 9. 2018.

4. THÉTA – parametry 2. veřejné soutěže
Předsednictvo projednalo parametry 2. veřejné soutěže programu THÉTA a souhlasí se
základními parametry VS s tím, že níže uvedené záležitosti budou ještě dále projednány:
• otázka rozdělení OP – J. Plešek navrhne možné rozdělení tohoto panelu;
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•

PVC od resortů – na jednání NIP I. a NIP III. dne 6. 9. bude zařazen na program bod
k PVC a zaslána informace o 2. VS programu THÉTA.

5. Zapojení TA ČR do projektu CHIST ERA IV a společné výzvy Call 2019
Předsednictvo souhlasí se zapojením TA ČR do projektu ERA NET CHIST ERA IV a s finanční
alokací ve výši 1 mil. € na výzvu Call 2019.

6. Přistoupení TA ČR k projektům Cofund Exposure to pollutants a ERA.NET RUS PLUS
Předsednictvo rozhodlo o zapojení TA ČR do:
• přípravy projektu ERA NET Cofund „Reduction of risks related to Exposure
to Pollutants and Pathogens in water resources” a
• běžícího projektu ERA.NET RUS PLUS, který bude připravovat ještě jednu společnou
výzvu.
Předsednictvo dále rozhodlo, že alokace na společnou výzvu bude vždy 1 mil. €.

7. Veřejná zakázka na kancelářský nábytek
Předsednictvo schválilo návrh režimu postupu za účelem uspokojení provozní potřeby
– Nákup kancelářského nábytku včetně kancelářských židlí pro nové zaměstnance TA ČR.

8. Schválení verze 6 SME-19 Směrnice pro poptávková řízení a zadávání veřejných zakázek
Předsednictvo schválilo verzi 6 SME-19 Směrnice pro poptávková řízení a zadávání veřejných
zakázek v předloženém znění.

9. Návrh memoranda o spolupráci mezi TA ČR a GA ČR
Předsednictvo projednalo předložený návrh memoranda o spolupráci mezi TA ČR a GA ČR
a souhlasí s jeho zněním. Kancelář TA ČR zajistí předání návrhu memoranda GA ČR
k připomínkám.

10. TITBMZP710 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno-střed, IČ: 00216224 ve
veřejné zakázce pod kódem TITBMZP710 s názvem „Metodika druhové ochrany hub“, jako
vhodné.
S uvedeným účastníkem bude po zohlednění připomínek vzešlých z jednání hodnotící komise
a po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena Smlouva dle zákona č. 130/2002
Sb., na částku 1 483 955,- Kč.

11. TITSCUZK704 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., IČ: 00025615, ve veřejné
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zakázce pod kódem TITSCUZK704 s názvem „Zvýšení přesnosti a spolehlivosti určení
tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech v ČR“, jako vhodné.

S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 4 446 841,2 Kč.

12. TIRXMZV814 – rozhodnutí ve věci připraveného projektu veřejné zakázky před vyhlášením
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXMZV814 s názvem „Aktuální
výzvy mezinárodního práva“, a to typem řízení Přímé zadání.

13. TITXMMR805 – rozhodnutí ve věci připraveného projektu veřejné zakázky před vyhlášením
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMMR805 s názvem
„Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním
plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území“, a to typem řízení Soutěžní
dialog.
14. TITXMZP720 – rozhodnutí ve věci připraveného projektu veřejné zakázky před vyhlášením
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMZP720 s názvem „Potenciál
využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině“, a to typem řízení Soutěžní
dialog.
15. Pozvánky na akce a termíny zasedání přTA v měsíci srpnu 2018
Předsednictvo se dohodlo, že:
• jednání NIP I. Strojírenství, energetika, hutnictví a průmyslová chemie a NIP III.
– Výroba dopravních prostředků, které se uskuteční dne 6. 9. od 10 h, se zúčastní JP;
• Technologické mise umělá inteligence v rámci programu DELTA2 v termínu 24.-28. 9.
se za přTA zúčastní MDu a E. Bendlová;
• Czech-Korea BizTech Forum se dne 2. 10. v Brně zúčastní JP nebo MDu;
• 5. národní konference o genderu a vědě se dne 30. 10. zúčastní zástupci KaTA;
• termín jednání se zástupci SP ČR bude navržen na 10. 9. od 11:30 h.
Účast na smíšené mezivládní komisi ČR a Gruzie dne 13. 9. v Tbilisi bude ještě konzultována
v rámci KaTA s místopředsedou TA ČR.
Byl potvrzen termín jednání s delegací z čínské provincie Shandong, a to 6. 9. Dle předchozí
domluvy na přTA se jej zúčastní M. Duda.

Předsednictvo potvrdilo termíny zasedání přTA v měsíci srpnu a září takto:
30. 8. od 10 h;

Strana 3/5

13. 9. dle potřeby se přTA dohodne, zda se na Výjezdním zasedání TA ČR zasedání uskuteční;
20. 9. od 10 h.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 20.-24. 8. 2018.

16. Podklady pro 85. zasedání VR
Předsednictvo projednalo program 85. zasedání VR.

17. Ověření hlasování per rollam ve věci jmenování členů oborových panelů programu ÉTA
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci jmenování členů do OP ÉTA:

Předsednictvo schválilo všechny navržené kandidáty ke jmenování do Oborových panelů
programu ÉTA dle schváleného seznamu a souhlasí s jejich rozdělení do jednotlivých OP.

18. Záležitosti Oddělení hodnocení projektů
Předsednictvo odvolává členy a členky Expertní hodnotící komise ÉTA dle přiloženého
seznamu.
Předsednictvo odvolává Mgr. Lukáše Kačenu z funkce předsedy EHK ÉTA.

Předsednictvo odvolává PhDr. Evu Žákovou z funkce místopředsedkyně EHK ÉTA.

Předsednictvo jmenuje dosavadní členy a členky EHK ÉTA do Oborových panelů ÉTA dle
přiloženého seznamu.

Předsednictvo jmenuje Ing. Jiřího Jedličku předsedou Oborových panelů 1, 2, 3, a 4 ÉTA.

Předsednictvo jmenuje Mgr. Dagmar Healey místopředsedkyní Oborových panelů 1, 2, 3, a 4
ÉTA.

19. Informace o projektech realizovaných v rámci národních programů
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o vnitřních projektech TA ČR.

20. Informace o projektu Otevřený úřad – TAČR Regio
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené informace o vnitřním projektu Otevřený úřad,
k němuž budou informace od nynějška předkládány v samostatném materiálu,
a to v pravidelném intervalu 1krát za měsíc. Tento podklad bude předkládán ve stejnou dobu
jako výše uvedená „Informace o projektech realizovaných v rámci národních programů“.

21. Informace o projektech z H2020
Předsednictvo bere na vědomí informace o vnitřních projektech financovaných z Horizontu
2020.
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22. Zpráva o hodnocení rizik za 1 pololetí 2018
Předsednictvo bere na vědomí mapu rizik a stav plnění protiopatření k 30. 6. 2018.

23. Pracovní skupiny v rámci Státní politiky životního prostředí do roku 2030
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci k aktualizaci nominací zástupců TA ČR
do pracovních skupin v rámci SPŽP do roku 2030.
24. TL01000468 – žádost o změnu projektu
Předsednictvo bere na vědomí schválení žádosti o změnu příjemce projektu TL01000468.

25. Prohlášení o mlčenlivosti a nestrannosti pro potřeby konsensuálních jednání k NCK1
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené Prohlášení o mlčenlivosti a nestrannosti, které
bude využito pro všechny účastníky konsenzuálních jednání v rámci 1. VS programu NCK1.
26. Různé

Příprava prodloužení programu GAMA
Dle závěrů z jednání na ÚV dne 31. 7. je potřeba provést v rámci návrhu na prodloužení
programu GAMA úpravy:

Předsednictvo souhlasí s požadovanou úpravou ze strany RVVI a na základě požadavku RVVI
bude návrh programu předložen na mimořádné zasedání RVVI dne 7. 9. – podklad bude
v rámci KaTA upraven tak, aby byl dne 21. 8. předán na RVVI.
Účast na mimořádném zasedání RVVI dne 7. 9. k projednávání návrhu programu GAMA bude
ještě projednána – PK se zúčastnit nemůže.
Příští zasedání:
Místo konání:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

30. 8. 2018 od 10:00 h

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