Zápis ze 401. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/4-2/2019

17. 1. 2019, 10:15–12:45 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, Radim
Klimeš, Margita Pištorová, Martina Křepelková
Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 400. zasedání přTA
Zápis ze 400. zasedání přTA ze dne 10. 1. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Příprava 1. veřejné soutěže programu KAPPA
Předsednictvu byly prezentovány informace o aktuálním stavu příprav 1. veřejné soutěže
programu KAPPA a harmonogram navazujících činností společně s představením základních
parametrů VS a hodnotícího procesu.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

3. Programové týmy
Předsednictvo odložilo projednání tohoto bodu na některé z následujících zasedání s tím,
že KaTA zajistí doplnění podkladu o schémata a konkretizaci týmů.
4. Osoby samostatně výdělečně činné spolupracující s TA ČR
Na základě požadavku ze 400. zasedání přTA o doplnění informací k OSVČ a činností
u jednotlivých OSVČ předsednictvo schválilo uzavření smluv formou spolupráce jako OSVČ.
Všechny tyto smlouvy budou uzavřeny v souladu se směrnicí SME-19 O poptávkovém řízení a
zadávání veřejných zakázek.

Předsednictvo bere informaci o počtu OSVČ spolupracujících s TA ČR na specifických
agendách na vědomí.

5. TK01020057 – opětovné hodnocení návrhu projektu
Předsednictvo rozhodlo v souladu s RP THÉTA a nedoporučilo návrh projektu TK01020057
k podpoře v 1. veřejné soutěži programu THÉTA.
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Jednání a rozhodnutí o projektu TK01020057 se nezúčastnili P. Konvalinka a J. Plešek
z důvodu zamezení střetu zájmů.

6. Stanoviska KR ke stížnostem – 4. VS EPSILON a 1. VS NCK 1

TH04010309
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem kontrolní rady a stížnosti k projektu TH04010309
vyhovuje. Dle názoru KR došlo k porušení pravidel hodnotícího procesu a s ohledem na
nedostatečné zdůvodnění rozhodnutí ze strany předsednictva uložila KR vrátit projekt zpět
do stupně hodnocení předsednictvem TA ČR.

TN01000017
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem kontrolní rady a stížnosti k projektu TN01000017
vyhovuje. Na základě stanoviska KR bude opakováno konsenzuální jednání a následně
jednání Rady programu a předsednictva TA ČR. S ohledem na zachování stejných podmínek
pro hodnocení projektů bude vypracováno i nové hodnocení českých oponentů.
Jednání a rozhodnutí o projektech TH04010309 a TN01000017 se nezúčastnil M. Duda
z důvodu zamezení střetu zájmů.

7. Odkládací podmínky v rozhodnutí
Předsednictvo bere na vědomí doložené skutečnosti u projektů 2. VS ÉTA – TL02000505,
TL02000205, TL02000101, TL02000360, TL02000041, TL02000306 a rozhodlo,
že s příjemci těchto projektů bude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory.
Předsednictvo bere na vědomí doložené skutečnosti u projektu 4. VS EPSILON
– TH04010384 a rozhodlo, že s příjemcem tohoto projektu bude uzavřena smlouva
o poskytnutí podpory.

Jednání a rozhodnutí o projektu TH04010384 se nezúčastnil P. Konvalinka z důvodu
zamezení střetu zájmů.

8. TK01030058 – žádost o odstoupení dalšího účastníka a přesun nákladů a podpory na
jednotlivé roky řešení projektu
Předsednictvo vyhovělo žádosti a souhlasí s odstoupením dalšího účastníka Správa úložišť
radioaktivních odpadů (SÚRAO) z projektu a s tím související přesun nákladů a podpory na
jednotlivé roky řešení projektu TK01030058.
Jednání a rozhodnutí o projektu TK01030058 se nezúčastnili P. Konvalinka a J. Plešek
z důvodu zamezení střetu zájmů.
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9. Schválení ročního plánu veřejnosprávních kontrol na 2019
Předsednictvo schválilo plán veřejnosprávních kontrol na místě pro rok 2019.

10. GAMA 2 – návrh vypořádání připomínek z MPŘ
Předsednictvo projednalo a schválilo návrh vypořádání připomínek z MPŘ k programu
GAMA 2 s tím, že drobnou úpravu k vypořádání připomínky MŠMT ještě připraví M. Duda.
Následně KaTA rozešle vypořádání resortům a poté předloží upravený materiál na jednání
vlády.
11. Parametry 6. veřejné soutěže EPSILON – COFUND M-ERA.NET Call 2018
Předsednictvo schválilo parametry 6.VS EPSILON - M-ERA.Net 2 Call 2018 v předloženém
znění.

12. Změna finančního plánu projektu TJ03000001 podaného do 3. VS programu ZÉTA – Gender
Net Plus Call 2017
Předsednictvo schválilo změnu rozpočtu projektu TJ03000001.

13. TIRXMZV827 – rozhodnutí o vyhlášení VZ
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo,
že zadávací řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXMZV827 s názvem „Výzkum dopadů
vývojových scénářů ve vybraných asijských relacích“ nebude vyhlášeno, a to z následujících
důvodů:
a) Resort požaduje přímé zadání s odůvodněním: Vzhledem ke vzájemné provázanosti
dílčích témat se předpokládá zpracování jedním řešitelským týmem, který disponuje
online přístupem ke klasifikovaným zdrojům dat MZV.
Odůvodnění pro přímé zadání veřejné zakázky není v tomto případně dostatečné.
b) V rámci přípravy projektu veřejné zakázky nebyly v projektu nalezeny prvky
aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje, případně inovace.
Předsednictvo na základě výše uvedeného nesouhlasí s takto připraveným projektem
TIRXMZV827.

Projektovou přípravu je možné přepracovat se zohledněním výše uvedených důvodů, a poté
předložit přTA k posouzení znovu.

14. TIRBMZP708 – rozhodnutí o zrušení VZ
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o zrušení veřejné zakázky
malého rozsahu pro projekt TIRBMZP708 s názvem „Návrh nových způsobů pro zpracování
datových sad, metadat ve vazbě na stávající pravidla INSPIRE”.
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15. Jmenování člena RP BETA za ČBÚ
Předsednictvo odvolalo Ing. Antonína Taufera, CSc., z Rady programu BETA2 a jmenovalo
Ing. Petra Kastnera členem RP BETA2 na žádost resortu ČBÚ.
16. Pozvánky na akce
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 21.-25. 1. 2019.
72. zasedání KR se v Brně dne 25. 1. zúčastní P. Konvalinka.

Předsednictvo se dohodlo na termínech zasedání v měsíci únoru následovně:
7. 2. od 10 h
14. 2. od 10 h
21. 2. od 10 h
28. 2. od 10 h

17. Informace o průběhu NCK 1 a dílčích projektech
Předsednictvo vzalo na vědomí přehled o projektech programu Národní centra kompetence 1
a jejich dílčích projektech s tím, že KaTA komunikuje průběžně se všemi národními centry
i o podávání dílčích projektů.
18. Různé

Informace z jednání
P. Komárek informoval o jednání s ředitelem MFF ve Zlíně p. Vančurou, kterého se společně
s předsedou TA ČR zúčastnil. Byly zde projednávány možnosti spolupráce a předběžné
termíny realizace této spolupráce. P. Komárek uvedl, že zašle přTA poznámky učiněné
z tohoto jednání.

M. Duda informoval o účasti na zasedání Rady ESIF, která se uskutečnila dne 14. 1.

P. Konvalinka informoval o jednáních:
• 15. 1. se uskutečnilo jednání s nizozemským velvyslancem;
• 16. 1. proběhlo setkání s předsedou dolní komory kanadského parlamentu R. Geoffa.

Předsednictvo se na základě informací od J. Pleška zabývalo přípravou školení oponentů
v rámci programu THÉTA a problematikou rozlišení a rozdílů mezi PP2 a PP3.

Předsednictvo se dohodlo, že v rámci připravovaného školení zpravodajů pro program
THÉTA budou pozváni k účasti na něm i oponenti – účast bude ze strany oponentů
dobrovolná leč žádoucí s tím, že klasicky bude pro ně spuštěno i e-learningové školení.
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Předsednictvo vzalo na vědomí, že další kulaté stoly v regionech se uskuteční 12. 3. ve Zlíně
a 19. 3. v Jihlavě.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

24. 1. 2019 od 10:00 h

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