Zápis z 398. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-35/2018

13. 12. 2018, 10:00–12:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

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

1. Kontrola zápisu a úkolů z 397. zasedání přTA
Zápis z 397. zasedání přTA ze dne 6. 12. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. VS programu ZÉTA – Gender Net Plus
Předsednictvo schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže
programu ZÉTA GENDER-NET Plus Call 2017, kde byly do dalšího hodnocení přijaty 2 návrhy
projektů.
Kancelář TA ČR zveřejní předložené výsledky na webových stránkách TA ČR.
3. TL01000468 – žádost o navýšení rozpočtu projektu
Předsednictvo zamítlo žádost o změnu příjemce projektu TL01000468.

4. TH02030761 – žádost o změnu rozpočtu
Předsednictvo schválilo žádost příjemce projektu TH02030761 s tím, že dle stanoviska
zpravodaje bude po příjemci požadováno doložení seznamu pracovníků, kteří budou
na projektu pracovat namísto zaměstnanců odstupujícího účastníka.
5. TE01020155 – žádost o navýšení CUN a podpory, přidání pracovního balíčku
Předsednictvo vyhovuje žádosti a souhlasí s rozšířením strategické výzkumné agendy
projektu a se zvýšením celkových uznaných nákladů projektu TE01020155.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil M. Duda z důvodu zamezení střetu zájmů.

6. Záležitosti odborných poradních orgánů programů TA ČR
Předsednictvo odvolává PhDr. Martina Bunčeka, Ph.D., z Programového výboru programu
KAPPA.
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Předsednictvo souhlasí s předložením nominace Ing. Nadi Koníčkové do Programového
výboru programu KAPPA k projednání VR.
Předsednictvo odvolává Ing. Josefa Vlka, CSc., z Rady programu BETA2.

Předsednictvo jmenuje Mgr. Ivanu Svojtkovou a RNDr. Richarda Nikischera, Ph.D., členy Rady
programu BETA2.
Předsednictvo souhlasí s předložením nominací Mgr. Ing. Pavlíny Slavíkové, Ing. Miroslava
Ludvíka, Ph.D., LL.M., MSc., MBA, a Ing. Romana Dvořáka, FENg., do RP ZÉTA k projednání VR.

Předsednictvo souhlasí s předložením nominace Ing. JUDr. Zdeňka Dufka, Ph.D.,
do Oborového panelu 1 THÉTA k projednání VR.

7. Sazebník odměn hodnotitelů na rok 2019
Předsednictvo schválilo Sazebník odměn hodnotitelů na rok 2019 v navržené podobě

8. Informace o aktuálním stavu odkládacích podmínek v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže
s návrhem budoucího řešení
Předsednictvo bere na vědomí doložené skutečnosti u projektů TH04020055, TH04020462,
TH04010525, TH04010080 a rozhoduje, že s příjemci těchto projektů bude uzavřena
Smlouva o poskytnutí účelové podpory.

9. BETA2 – rozhodnutí ve věci připraveného projektu TITXMV803 veřejné zakázky
před vyhlášením
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMV803 s názvem „Centrální
správa archivních entit - etapa II.“, a to typem řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
– jednací.

Vyhlášení veřejné zakázky a jmenování komise provede neprodleně ředitel Kanceláře TA ČR
a dále bude jednat za zadavatele ředitel Sekce realizace rezortních potřeb, který zajistí
administraci veřejné zakázky a úkony s tímto spojené (výzvy k doplnění kvalifikace, výzvy
k jednání, komunikaci s příslušnými registry, apod.). Rozhodnutí o výběru učiní přTA
a podpis smlouvy provede předseda TA ČR.

Pokud nebude v rámci veřejné zakázky nalezeno řešení s prvky aplikovaného výzkumu nebo
experimentálního vývoje, případně inovace, bude veřejná zakázka zrušena.

10. Schválení směrnic – SME-19 Poptávkové řízení a zadávání veřejných zakázek – v7, SME-33
Projektové řízení – v2 a SME-35 Realizace resortních potřeb – v1
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Předsednictvo schválilo níže uvedené směrnice v předloženém znění:
• 7. verzi SME-19 Poptávkové řízení a zadávání veřejných zakázek;
• 2. verzi SME-33 Projektové řízení;
• SME-35 Realizace resortních potřeb.

11. Renominace zástupců TA ČR v externích pracovních skupinách
Předsednictvo nominovalo zástupce do níže uvedených PS následovně:
• Monitorovací výbor OP VVV – Z. Kůs;
• Plánovací komise programu OP VVV – Z. Kůs;
• NIP - I. Strojírenství, energetika, hutnictví – J. Plešek;
• NIP - II. Elektronika, elektrotechnika a ICT – M. Duda;
• NIP - III. Výroba dopravních prostředků – J. Plešek;
• NIP - IV. Léčiva, biotechnologie, prostředky zdravotnické techniky, life sciences
– M. Bunček;
• NIP - VI. Zemědělství a životní prostředí – P. Komárek;
• PS pro implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách – Z. Kůs.
U pracovních skupin SP ČR (PS 1 Konkurenceschopnost a PS 2 Strategické dokumenty) bylo
uvedeno, že se neschází a jejich problematika je řešena na Expertním týmu VaVaI SP ČR.

12. Podklady pro 89. zasedání VR
Předsednictvo projednalo program 89. zasedání VR a souhlasí s připravenými podklady
a s jejich zprostředkováním tajemnici VR nejpozději dne 14. 12.

13. Pozvánky na akce
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 17.-21. 12. 2018 a dohodlo
se na termínech zasedání v měsíci lednu 2019 následovně:
10. 1. od 10 h
17. 1. od 10 h
24. 1. od 10 h
31. 1. od 10 h
Dne 20. 12. se na MŽP uskuteční jednání k vymezení hranic mezi resortními programy
na VaV, jehož se za TA ČR zúčastní M. Bunček a J. Plešek.

14. Průběžná souhrnná finanční zpráva za všechny projekty z OP a H2020
Předsednictvo vzalo na vědomí předloženou souhrnnou finanční zprávu projektů
z OP a H2020.
15. Usnesení 148. zasedání Pléna ČKR
Předsednictvo bere na vědomí usnesení 148. zasedání Pléna ČKR ze dne 6. 12. 2018.
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16. Různé

Informace z jednání – RP BETA2, MPO, Tým Česko aj.
M. Bunček informoval o jednání Rady programu BETA2, které se uskutečnilo dne 7. 12.

Dne 14. 12. se uskutečnilo další jednání s MPO ohledně upřesnění technických záležitostí
spojených s implementací programu TREND.
Předsednictvo bylo informováno o jednání Týmu Česko, kterého se dne 10. 12. zúčastnil
P. Konvalinka a zde byl převážně řešen brand positioning Týmu Česko.
Předsednictvo se dohodlo, že před hodnocením 2. veřejné soutěže programu THÉTA budou
svoláni zpravodajové OP a RP, kteří budou proškoleni, a to zejména v problematice
podprogramů v programu THÉTA a jejich rozdílnostech.
Předsednictvo si vyžádalo předložení informace o 1. veřejné soutěži programu KAPPA na
první lednové zasedání.
M. Bunček informoval o služební cestě do Bruselu, které se v termínu 11.-12. 12. zúčastnil
společně s T. Perglovou. Zde se setkali se zástupci DG RTD.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí

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

20. 12. 2018 od 10:00 h

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