Zápis z 391. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-28/2018

18. 10. 2018, 9:05–13:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Konvalinka, Pavel Komárek, Zdeněk Kůs, Jiří Plešek, Martin Duda

Drahuše Rottová, Martin Bunček, Petr Matolín, Markéta Kühnelová, Martina
Křepelková, M. Vochozka
Radim Klimeš, Margita Pištorová
Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů z 390. zasedání přTA
Zápis z 390. zasedání přTA ze dne 11. 10. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Hodnocení výsledků 1. VS programu NCK1
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 1. veřejné soutěže programu
NCK1.

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích 1. veřejné soutěže programu NCK1 se zúčastnil
zástupce kontrolní rady doc. Vochozka.
Při projednávání návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu
(Rady programu NCK1) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.

Předsednictvo rozhodlo o podpoře 13 projektů a jejich financování v souladu s doporučením
RP bez výjimky. V případech, kdy byla minimálně nadpoloviční většina členů předsednictva
ve střetu zájmů, rozhodlo přTA dle Jednacího řádu předsednictva TA ČR na základě odstavce
3 článku 17 v souladu s doporučením RP.
Předsednictvo tímto rozhodlo o navýšení alokace na tuto veřejnou soutěž tak, aby mohly být
podpořeny všechny návrhy projektů doporučené k podpoře.

Předsednictvo požaduje před podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové podpory, aby uchazeči,
u nichž bylo identifikováno vysoké riziko v rámci hodnocení ekonomického zdraví, doložili
finanční plán pokrytí prostředků z vlastních zdrojů. Uchazeči, u nichž nebyla řádně doložena
vlastnická struktura, budou vyzváni k doložení informací před podpisem Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory, a to u vlastníků, kteří mají více jak 10 % podíl na projektu.
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Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 19. 10. 2018.
Budou zveřejněny celkem dva seznamy projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:
1. Projekty doporučené k podpoře – uchazečům bude nabídnuto uzavření Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory.
2. Projekty, které nejsou doporučeny k podpoře.

3. Návrh změny programu EPSILON
Předsednictvo projednalo a schválilo návrh na změnu programu EPSILON a ukládá Kanceláři
TA ČR tuto změnu zveřejnit co nejdříve na webových stránkách TA ČR – v příslušné sekci
k programu.

4. Schválení ZD 3. veřejné soutěže programu ZÉTA – Gender Net Plus Call 2017
Předsednictvo schválilo zadávací dokumentaci 3. VS programu ZÉTA – Gender Net Plus Call
2017 a ostatní dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.

5. Schválení mimořádné kontroly u projektu TA02010013
Předsednictvo schválilo provedení mimořádné kontroly na místě u projektu TA02010013
a požaduje následně informace z provedené kontroly.
6. Potvrzení účasti v projektu ERA. NET RUS PLUS
Předsednictvo bere na vědomí závěry setkání konsorcia v Bonnu ve dnech 8. a 9. 10. 2018
a rozhodlo se, že se za stávajících okolností nebude na tomto projektu podílet.

7. BETA2 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TITSSUJB703A
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
Green Gas DPB, a. s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČ: 00494356 ve veřejné zakázce pod
kódem TITSSUJB703A s názvem „Zmapování a stanovení radiačních rizik kontaminovaných
území – Stanovení primárního zdroje (část I.)“ jako nejvhodnější.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 1 487 718,75 Kč.

8. BETA2 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky ve věci veřejné zakázky TITSSUJB703B
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise nerozhodlo o výběru nabídky
jednoho účastníka ve veřejné zakázce pod kódem TITSSUJB703B s názvem „Zmapování
a stanovení radiačních rizik kontaminovaných území – mapa a zhodnocení radiačních rizik“.
Po vyřešení požadavků bude materiál doplněn a předložen na přTA k rozhodnutí.
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9. BETA2 – rozhodnutí ve věci uzavření rámcové dohody k veřejné zakázce TIRDTACR819
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o uzavření rámcové dohody
s těmito účastníky:
• Nabídka č. 1 INESAN, s. r. o., Heřmanova, 170 00 Praha 7, IČ: 24759384;
• Nabídka č. 2 Technologické centrum Akademie věd České republiky, Ve struhách,
160 00 Praha 6, IČ: 60456540;
• Nabídka č. 3 AGEDA, s. r. o., 339 01 Myslovice, IČ: 06874983.
ve veřejné zakázce pod kódem TIRDTACR819 s názvem „Vývoj nových metod a způsobů
evaluace programů účelové podpory TA ČR a jejich pilotní ověření“.
10. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
• Kulatého stolu ke Zprávě o realizaci NPR 2018 se dne 26. 10. zástupce TA ČR nemůže
zúčastnit;
• jednání MV OP PIK se dne 9. 11. zúčastní M. Duda;
• slavnostního otevření nového parku v areálu VŠB-TUO se dne 12. 11. 2018 zúčastní
M. Duda.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 22.-26. 10. 2018.

11. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžné informace o programech za srpen a září 2018 a také
předloženou infografiku zaměřenou na spolupráci organizací během realizace projektů
v programech TA ČR, jež bude zveřejněna na webových stránkách TA ČR.
12. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí informaci o stavu kontrol za 3. čtvrtletí a schvaluje zrušení
3 kontrol, a to u projektů TA01031231, TA01011553 a TA01010946.
13. Průběžná informace o čerpání rozpočtu
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za leden – září 2018.

14. Zápis z pracovního jednání zástupců RVVI s poskytovateli
Předsednictvo vzalo na vědomí zápis z pracovního jednání zástupců RVVI s poskytovateli,
které se uskutečnilo dne 4. 10. 2018 za účasti M. Bunčeka, P. Matolína a K. Kusákové.
Na tomto jednání byla řešena zejména témata NP VaVaI, novelizace zákona č. 130/2002 Sb.,
a Metodika hodnocení 2017+.
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15. Různé

Informace z jednání s resorty – ÚV, MD, MŽP, MPO, aj.
P. Komárek informoval o jednání pracovní skupiny MŽP-TA ČR, které se uskutečnilo dne
12. 10. MŽP by mělo předat TA ČR zpracovaný návrh program na podporu aplikovaného
výzkumu, který bude předkládat na jednání RVVI.

Předsednictvo bylo informováno o jednání s náměstkem pro Sekci technologií 4.0 MPO
P. Očkem, kterého se zúčastnili P. Konvalinka a P. Komárek.

Pracovní skupiny MPSV-TA ČR se dne 19. 10. zúčastní i P. Komárek.

Dne 22. 10. se uskuteční jednání na Úřadu vlády, a to se zástupci RVVI a relevantních resortů
(MD, MŽP a MPO) k implementaci programů. Za TA ČR se této schůzky zúčastní P. Konvalinka
a M. Bunček.

Memorandum o spolupráci s MŠMT
Předsednictvo souhlasí s předloženou verzí Memoranda o spolupráci s MŠMT.

Dne 5. 11. je plánována schůzka předsedy TA ČR s náměstkem MŠMT p. Dolečkem.

Nyní je potřeba dohodnout termín podpisu memoranda a ustavení Řídícího výboru, jehož
členy by byli jmenováni Z. Kůs, M. Bunček, P. Matolín a případně i P. Konvalinka.

Předsednictvo se dohodlo na usnesení k potencionálnímu střetu zájmů jeho jednotlivých
členů následovně:
„Střet zájmů se bude nadále posuzovat na základě existence pracovněprávního vztahu
(pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).
U dalších aktivit bude na zvážení člena předsednictva, zda se bude považovat za podjatého.“
Příští zasedání:
Místo konání:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

25. 10. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Drahuše Rottová
Petr Konvalinka
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