Zápis ze 400. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/4-1/2019

10. 1. 2019, 10:00–11:45 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

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

1. Kontrola zápisu a úkolů z 399. zasedání přTA
Zápis z 399. zasedání přTA ze dne 20. 12. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. TK01020057 – opětovné hodnocení návrhu projektu
Na základě stanoviska KR a rozhodnutí přTA došlo k vyhovění stížnosti uchazeče návrhu
projektu TK01020057, u kterého bylo provedeno opakování hodnoticího procesu
od vypracování posudku oponenta.

Předsednictvo odložilo rozhodnutí o návrhu projektu TK01020057 s tím, že žádá KaTA, aby
prověřila oponenta č. 1 a jeho posudek. Zároveň KaTA prověří i potenciální duplicitu
s projektem TH02020562, která byla uvedena v původním posudku oponenta č. 1 – jedná se
o jiného oponenta, který hodnotil návrh projektu před podáním stížnosti, tedy při prvním
hodnocení návrhu projektu. (1)
O1: KaTA
T: 15. 1. 2019

3. Osoby samostatně výdělečně činné spolupracující s TA ČR
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o této záležitosti na příští zasedání, na které KaTA
předloží finální přehledovou tabulku s doplněním popisu činností u jednotlivých OSVČ
zdůvodňujícím potřebu postupovat formou přímého uzavření smluvního vztahu (2).
O2: KaTA
T: 15. 1. 2019
4. Schválení Plánu činností předsednictva TA ČR na rok 2019
Předsednictvo schválilo Plán činností přTA na rok 2019 s drobnou úpravou (změna četnosti
předkládání „Informace o programech TA ČR“ s pravidelností 1x za 2 měsíce) a s tím, že bude
dle potřeby doplňován (týká se především termínů administrace VS programů MD a MŽP).
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5. Závěry a úkoly z 89. zasedání VR a podklady pro 90. zasedání VR
Předsednictvo bere na vědomí informace z 89. zasedání VR a pověřuje KaTA zajistit
požadované záležitosti i v souvislosti s přípravou 90. zasedání VR dne 18. 1. 2019 (3).
O3: KaTA
T: 14. 1. 2019
6. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2.
veřejné soutěže programu THÉTA
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení výsledků vyhodnocení splnění
podmínek 2. veřejné soutěže programu THÉTA – formální kontrola:

Předsednictvo jednomyslně schválilo výsledky přijímání návrhů projektů do 2. veřejné
soutěže programu THÉTA předložené Komisí pro přijímání návrhů projektů a ukládá
Kanceláři TA ČR zveřejnění předložených výsledků na webových stránkách TA ČR a zaslat
daným uchazečům Rozhodnutí o nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže.

Zápis o usnesení z hlasování per rollam v této záležitosti je přílohou tohoto zápisu.

7. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
• jednání Rady ESIF se dne 14. 1. zúčastní M. Duda;
• kulatého stolu dne 16. 1. na MPO se zúčastní P. Konvalinka a E. Bendlová;
• Rady pro komercializaci (GAMA) se dne 18. 1. na VUT v Brně zúčastní P. Komárek;
• Expert Session TAFTIE se dne 7. 2. v Lucemburku zúčastní P. Komárek;
• Technologické mise do Brazílie se v termínu 11.-14. 2. zúčastní Z. Kůs, J. Plešek
a zástupce KaTA z Úseku mezinárodní spolupráce;
• konference Safe and Sustainable Fuel Cycle Back-End 2019 ve dnech 14. a 15. 5. se
zúčastní P. Konvalinka, který zde vystoupí s prezentací (TA ČR bude partnerem této
akce bez finančního podílu a akci bude udělena záštita).
1. jednání Programového výboru KAPPA se zúčastní pouze zástupci KaTA a na únor 2019
bude dohodnuto setkání vedení TA ČR s Research Council of Norway (RCN). (4)
O4: KaTA
T: 17. 1. 2019

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 14.-18. 1. 2019.

Předsednictvo bylo informováno o plánovaných zasedáních k vyhodnocení výsledků:
2. VS programu ZÉTA – 21. 2. 2019
2. VS programu THÉTA – 18. 4. 2019 (M. Duda se z důvodu služební cesty do Kanady zasedání
nezúčastní)
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Další kulatý stůl k regionálnímu poradenství se uskuteční 19. 2. v Liberci (TUL) za účasti
Z. Kůse, M. Bunčeka a zástupců KaTA.
Kancelář TA ČR byla pověřena zajištěním kreditních karet pro členy předsednictva
a případně další relevantní zaměstnance KaTA, kteří jsou vysíláni na služební cesty, a pro tyto
účely je karta nezbytností. Zároveň KaTA prověří, zda TA ČR může mít od ČNB účet v eurech.
(5).
O5: KaTA
KT: 31. 1. 2019

8. Výsledky 6. veřejné soutěže programu DELTA
Předsednictvo bere na vědomí informaci o finálních výsledcích 6. veřejné soutěže programu
DELTA, jejichž součástí jsou i výsledky VS ze strany partnerských agentur.

9. Řešení situací, kdy jsou členové přTA ve střetu zájmů
Předsednictvo se zabývalo navrženým postupem při řešení situace, kdy by byla většina členů
ve střetu zájmu vůči rozhodnutí o projektu v případech, kdy nelze využít článek 17 odst. 3
Jednacího řádu přTA.
Předsednictvo se dohodlo, že při rozhodování o změnách v projektu bude kompetence
k rozhodnutí delegována na zbývající členy/člena přTA, kteří/který nejsou/není ve střetu
zájmů. V případě, že jsou všichni členové přTA ve střetu zájmů, přechází rozhodování na RP.
V ostatních případech (zahrnuje program BETA) bude kompetence k rozhodnutí delegována
na ředitele KaTA.

Kancelář TA ČR byla pověřena, aby zapracovala tento postup do příslušných vnitřních
předpisů TA ČR (6).
O6: KaTA
KT: 31. 1. 2019

10. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bylo informováno o stavu materiálů k programům GAMA 2 a NCK (sloučení
programů NCK 1 a NCK 2).

P. Komárek uvedl, že MPO bude ještě po termínu pro vkládání připomínek zasílat k návrhu
programu GAMA 2 své připomínky a KaTA je má zapracovat a zajistit jejich vypořádání.

K programu NCK bylo ukončeno MPŘ dne 9. 1. s tím, že TA ČR obdržela připomínky od
4 připomínkových míst (5. místem bylo dodatečně MPO, které zaslalo své připomínky po
termínu). Na některé z následujících zasedání bude předložen návrh jejich vypořádání.

Předsednictvo vzalo na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.

Strana 3/4

11. Různé

Návrh na změnu programu BETA2
Předsednictvo se zabývalo stanoviskem RVVI k návrhu na změnu programu BETA2, který má
být zařazen na 342. zasedání RVVI, které se uskuteční dne 23. 1. Stanovisko k návrhu
programu je nedoporučující.

Předsednictvo se dále zabývalo resortními programy (MPO, MŽP a MD). Předsednictvo v této
souvislosti vyzve VR, aby se vyjádřila k potřebě sjednotit intenzitu podpory dle vzoru
programu MD, a to na svém 90. zasedání (7). V případě kladného stanoviska VR podá TA ČR
zásadní připomínku ke sjednocení intenzity podpory dle vzoru programu MD (8). Dále bude
RVVI požádána, aby se touto problematikou zabývala a zaujala k ní stanovisko (9).
O7: přTA
KT: 21. 1. 2019
O8: KaTA
T: 18. 1. 2019
O9: přTA
T: 23. 1. 2019
P. Komárek informoval o 1. kulatém stolu v regionech, který se uskutečnil dne 7. 1. v Ústí nad
Labem. K této akci se zpracovává zápis a ten bude předložen přTA pro informaci (10).
O10: KaTA
KT: 22. 1. 2019
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

Příští zasedání:
Místo konání:

Přílohy:

Zapsal/a:
Kontroloval/a:

17. 1. 2019 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina ze 400. zasedání předsednictva TA ČR
Program 400. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 400. zasedání přTA
Plán činností přTA na rok 2019
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 8.1.2019_2.VS THÉTA-FK
Drahuše Rottová
Petr Konvalinka
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