Zápis ze 403. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/4-4/2019

31. 1. 2019, 10:05–12:30 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, Martina Křepelková
Margita Pištorová, Táňa Hálová Perglová
Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 402. zasedání přTA
Zápis ze 402. zasedání přTA ze dne 24. 1. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. TH04010309 – opětovné hodnocení návrhu projektu
Předsednictvo projednalo návrh projektu TH04010309, který byl na základě vyhovění
stížnosti uchazeče opětovně hodnocen.

Předsednictvo TA ČR, po zvážení připomínek Rady programu a Oborového panelu, dospělo
k tomuto závěru:

Předsednictvo TA ČR považuje připomínky Oborového panelu za zásadní. Vzhledem k tomu,
že Rada programu se k nim nevyjádřila (viz níže), předsednictvo TA ČR se přiklání k názoru
Oborového panelu a potvrzuje své předchozí rozhodnutí nedoporučit návrh projektu
k podpoře z programu EPSILON. Rada programu se nevyjádřila k zásadním výhradám
Oborového panelu: „Řešitelský tým není adekvátně sestaven, neodpovídá nárokům
a požadavkům na vývoj zdravotnického prostředku. V návrhu projektu není dostatečně
popsána metodologie testování, v řešitelském týmu není zapojeno žádné zdravotnické
zařízení, které je zcela klíčové k testování a hodnocení výsledků nového prototypu. Z popisu
návrhu projektu není jasný konkrétní přínos zapojení jednoho z partnerů VŠB-TUO.“
Předsednictvo považuje tyto připomínky za zásadní.

Rada programu se vymezuje pouze k námitce oponenta č. 1, kterou naopak Oborový panel
nepovažoval za hlavní nedostatek (ve svém hodnocení jej ani neuvádí): „Rada programu
nesouhlasí se stanoviskem Oborového panelu a doporučuje návrh projektu k podpoře
z programu EPSILON v souladu se zpravodajem a posudky oponentů č . 2 a č . 3. Ná vrh
projektu je velmi kvalitně zpracová n. Negativnı́ hodnocenı́ oponenta č . 1 kritizujı́cı́ho
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nedostateč né zapojenı́ mladý ch ř eš itelů považ uje Rada programu za neadekvá tnı́ pro
negativnı́ hodnocenı́ ná vrhu projektu v programu EPSILON.“

Předsednictvo tedy nedoporučilo návrh projektu k podpoře a podrobně zdůvodnilo své
stanovisko uvedené výše.

Jednání a rozhodnutí o návrhu projektu se nezúčastnil M. Duda z důvodu zamezení střetu
zájmů.

3. Programové týmy
Předsednictvo bere na vědomí předložené informace o programových týmech pro přípravu
vyhlášení VS v resortních programech MŽP, MD a MPO, administrace VS v rámci ISTA pro MV
a MZe a pro přípravu vyhlášení veřejných soutěží v programech ÉTA a ZÉTA.
4. Zadávací dokumentace 6. veřejné soutěže EPSILON – COFUND M-ERA.NET Call 2018
Předsednictvo schválilo zadávací dokumentaci k 6. veřejné soutěži programu EPSILON
M-ERA.Net 2 Call 2018 a ostatní dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže
v předloženém znění.

5. Odkládací podmínky v rozhodnutí
Předsednictvo bere na vědomí doložené skutečnosti u projektů 2. VS ÉTA – TL02000210,
TL02000313, TL02000505 a TL02000344 a rozhodlo, že s příjemci těchto projektů bude
uzavřena smlouva o poskytnutí podpory.
Jednání a rozhodnutí o projektu TL02000313 se nezúčastnil M. Duda z důvodu zamezení
střetu zájmů.

Jednání a rozhodnutí o projektu TL02000344 se nezúčastnili P. Konvalinka a J. Plešek
z důvodu zamezení střetu zájmů.

6. TIRXMMR823 – vyhlášení veřejné zakázky
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXMMR823 s názvem „Hledání
nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční
podpoře bydlení“, a to typem řízení Veřejná zakázka malého rozsahu – jednací.
Pokud nebude v rámci veřejné zakázky nalezeno řešení s prvky aplikovaného výzkumu nebo
experimentálního vývoje, případně inovace, bude veřejná zakázka zrušena.

7. Spolupráce s MPO na Česko-Taiwanských technologických dnech
Předsednictvo bylo informováno o přípravách Česko-Taiwanských technologických dní, které
se uskuteční v termínu 6. - 10. 5. 2019, a jež TA ČR organizuje.
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8. Podklady pro 91. zasedání VR
Předsednictvo projednalo program 91. zasedání VR a souhlasí s připravenými podklady
a s jejich zprostředkováním tajemnici VR nejpozději dne 4. 2.
9. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení vypořádání připomínek z MPŘ k návrhu
programu NCK
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení vypořádání připomínek z MPŘ
k návrhu programu NCK:
Předsednictvo jednomyslně schválilo návrh připomínek z MPŘ k programu Národní centra
kompetence a ukládá KaTA bezodkladně rozeslat vypořádání připomínek jednotlivým
resortům a následně předložit upravený materiál na jednání vlády.

10. Pozvánky na akce
Na základě oslovení advokátní kanceláří JŠK, s. r. o., s nabídkou uspořádání společného
semináře k tématu smlouvy o společném výzkumu, se přTA dohodlo na předání nabídky
spolku TRANSFERA, který by seminář mohl s JŠK realizovat.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 4. - 8. 2. 2019.

11. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace o programech TA ČR za období prosinec
2018.
12. Prezentace k předběžným závěrům průběžného hodnocení programu ALFA
Předsednictvo bere na vědomí předloženou prezentaci k předběžným závěrům průběžného
hodnocení programu ALFA a požaduje, aby na některé jednání přTA byly předloženy finální
závěry tohoto hodnocení.
13. Prezentace k analýze VaV v Moravskoslezském kraji
Předsednictvo bere na vědomí prezentaci k analýze výzkumu a vývoje v Moravskoslezském
kraji.
14. Průběžná informace o čerpání rozpočtu a zapojení NNV
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o čerpání rozpočtu TA ČR za období prosinec 2018.
Předsednictvo diskutovalo o nárokových nespotřebovaných výdajích (NNV).

15. Průběžná informace o jednání s resorty a o realizaci VZ v rámci programu BETA2
Předsednictvo bere na vědomí informaci o spolupráci TA ČR s resorty a dalšími subjekty
podporujícími rozvoj VaV a o stavu realizace programu BETA2.
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16. Vyhodnocení plnění úkolů Akčního plánu k protikorupčnímu programu TA ČR za rok 2018
Předsednictvo bere na vědomí vyhodnocení úkolů Akčního plánu protikorupčního programu
TA ČR v roce 2018.
17. Informace o pokračování spolupráce TA ČR s Národním úřadem pro kybernetickou
a informační bezpečnost
Předsednictvo bere na vědomí informaci o spolupráci s NÚKIB a ukládá Bezpečnostnímu
řediteli nadále koordinovat spolupráci TA ČR s NÚKIB a průběžně informovat ředitele KaTA.
18. Informace o projektech realizovaných v rámci národních programů
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o vnitřních projektech TA ČR.
V realizaci jsou projekty:
Proeval
Proadmin

19. Informace o stavu interních projektů z H2020 – výzkumná spolupráce s obdobnými
zahraničními agenturami
Předsednictvo bere předložené informace o projektech H2020 v oblasti výzkumné spolupráce
s obdobnými agenturami na vědomí.
V realizaci jsou projekty:
GEECCO
NewHoRRIzon

20. Informace o stavu interních projektů z H2020 – Cofundová schémata
Předsednictvo bere předložené informace o projektech H2020 z Cofundových schémat
na vědomí.
V realizaci jsou projekty:
GENDER NET PLUS
CHIST ERA III
M.ERA-NET 2
EuroNanoMed 3
Synergie národních programů s programem H2020 a příprava programového období
2021 - 2027 v oblasti aplikovaného VaVaI

21. Informace o stavu poradenství a podpory komunikace
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené informace o vnitřním projektu Otevřený úřad.
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22. NCK 1 – informace o podávání dílčích projektů
Předsednictvo bere na vědomí informace o dílčích projektech v rámci 1. VS programu NCK 1.
23. Různé

Vypořádání připomínek z MPŘ k návrhu programu NCK
Předsednictvo bylo informováno o předání vypořádání připomínek příslušným resortům
a o tom, že dne 1. 2. se uskuteční jednání se SP ČR k jedné připomínce.

Spolupráce s německým ministerstvem BMBF
Předsednictvo bylo informováno o tom, že 1. VS program DELTA 2 nebude vyhlášena
ve spolupráci se SRN.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

7. 2. 2019 od 10:00 h

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