Zápis ze 406. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací

TACR/4-7/2019

Datum a čas:

21. 2. 2019, 10:00–12:40 h

Místo konání:

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Přítomni:

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

Hosté:

Drahuše Rottová, Martin Bunček, Petr Matolín, Radim Klimeš, Margita Pištorová,
Martina Křepelková, Lucie Kubalová

Omluveni:

Markéta Kühnelová, Táňa Hálová Perglová, Jiřina Jílková

Jednání řídil:

Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 405. zasedání přTA
Zápis ze 405. zasedání přTA ze dne 14. 2. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Vyhodnocení výsledků 2. veřejné soutěže programu ZÉTA
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 2. veřejné soutěže programu
ZÉTA.
Z účasti na jednání přTA o výsledcích 2. veřejné soutěže programu ZÉTA se omluvila
zástupkyně kontrolní rady prof. Jílková.
V souladu s Jednacím řádem se členové předsednictva v případech, kde byli ve střetu zájmů,
neúčastnili jednání a rozhodování o návrhu projektu.
Při projednáváni návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu
(Rady programu ZÉTA) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.
Předsednictvo se postupně zabývalo všemi návrhy projektů dle zpracovaných přehledů Rady
programu a rozhodlo o podpoře všech 121 návrhů projektů doporučených k podpoře a
na základě toho dojde k překročení plánované alokace na 2. VS programu ZÉTA
(předpokládaná částka podpory na tuto VS byla v ZD 425 mil. Kč, budou však podpořeny
projekty za cca 516 mil. Kč), z důvodu podpoření mladých výzkumníků.
Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 28. 2. 2019.
Budou zveřejněny celkem dva seznamy projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:
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1. Projekty doporučené k podpoře – uchazečům bude nabídnuto uzavření Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory.
2. Projekty, které nejsou doporučeny k podpoře.
3. Odkládací podmínky v rozhodnutí
Předsednictvo bere na vědomí doložené skutečnosti u projektů 2. VS ÉTA – TL020000356,
TL02000144, TL02000423 a rozhoduje, že s příjemci těchto projektů bude uzavřena smlouva
o poskytnutí podpory.
4. Žádost o odstoupení dalšího účastníka ČEZ, a. s., z řešení projektu TE02000236
Předsednictvo vyhovuje žádosti a souhlasí s odstoupením dalšího účastníka ČEZ a.s. z projektu
TE02000236.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil J. Plešek z důvodu zamezení střetu zájmů.
5. Jmenování do Skupiny expertů
Předsednictvo jmenovalo prof. Ing. Dagmar Juchelkovou, Ph.D., členkou Skupiny expertů
na základě doporučení VR.
M. Duda se zdržel hlasování z důvodu zamezení střetu zájmů.
6. TITIMV706 – rozhodnutí o inovačním partnerství
Předsednictvo na základě předloženého materiálu rozhodlo o zavedení Inovačního partnerství
pro nabídku č. 1 ve veřejné zakázce pod kódem TITIMV706 s názvem
„NaSaPO - Národní sada prostorových objektů“.
Ředitelka Sekce realizace rezortních potřeb, která jedná za zadavatele, oznámí tuto skutečnost
účastníkovi zadávacího řízení a po uplynutí příslušné lhůty zajistí v rámci Sekce realizace
rezortních potřeb dokončení administrace zadávacího řízení a přípravu smlouvy včetně
kontroly podmínek uzavření. Smlouva bude předložena k podpisu předsedovi TA ČR
po zajištění podpisu vybraného účastníka tak, aby řešení započalo začátkem března 2019.
7. TIRXCUZK829 – schválení připraveného projektu k vyhlášení VZ
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným konceptem řešení Inovačního
partnerství, rozhodlo o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt
„Experimentální vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového
díla“, a to typem řízení Inovační partnerství (dále „IP“).
Ředitelka Sekce realizace rezortních potřeb, která jedná za zadavatele, zajistí neprodleně
vyhlášení 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.
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Pokud nebude v rámci veřejné zakázky nalezeno řešení s prvky aplikovaného výzkumu nebo
experimentálního vývoje, případně inovace, bude veřejná zakázka zrušena.
8. Pozvánky na akce a termíny zasedání přTA v měsíci březnu a termíny jednání PT
Předsednictvo se dohodlo na účasti na dalších kulatých stolech v regionech následovně:
● v Karlových Varech dne 10. 4. se zúčastní P. Komárek;
● v Brně dne 17. 4. se zúčastní P. Komárek.
Předsednictvo se seznámilo s termíny k jednání programových týmů a žádá KaTA, aby o nich
bylo dále informováno.
Dne 26. 2. se uskuteční jednání pracovní skupiny pro VaV AutoSAP, které se zúčastní M. Duda.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 25.2. - 1. 3. 2019.
Předsednictvo se dohodlo na termínech zasedání v měsíci březnu následovně:
1. 3. od 10 h
7. 3. od 10 h
15. 3. od 9 h na Faře Rančířov u Jihlavy, bez účasti J. Pleška
21. 3. od 10 h, bez účasti J. Pleška
Na konání zasedání přTA v posledním týdnu v březnu se přTA dohodne na některém
z následujících zasedání.
9. Průběžná informace o čerpání rozpočtu a zapojení NNV
Předsednictvo souhlasí s přesunem 12,5 mil. Kč z účelových do institucionálních prostředků.
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za období leden 2019.
10. Závěrečný účet kapitoly TA ČR za rok 2018
Předsednictvo bylo informováno o závěrečném účtu kapitoly 377 – TA ČR za rok 2018.
11. Informace o plnění úkolů z usnesení vlády
Předsednictvo se seznámilo s přehledem úkolů z usnesení vlády a jejich plněním a bere jej
na vědomí.
12. Usnesení 149. zasedání Pléna ČKR
Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení 149. zasedání Pléna ČKR ze dne 14. 2. 2019.
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13. Různé
Informace z jednání
Z. Kůs informoval o služební cestě do Brazílie, které se zúčastnil společně s J. Pleškem a E.
Bendlovou v termínu 11. – 14. 2. Na této služební cestě proběhla setkání se zástupci SENAI a
FAPESP. Ze strany brazilských partnerů byl vysloven zájem o zapojení do veřejné soutěže
programu DELTA 2 a o to nyní bude TA ČR usilovat.
M. Bunček podal krátkou informaci o jednání Rady programu BETA2, která se uskutečnila dne
15. 2.
Dne 18. 2. se uskutečnila konference RVVI k představení nové Inovační strategie ČR, které se
zúčastnil P. Konvalinka, M. Bunček a M. Vicenová.
P. Konvalinka informoval o setkání se zástupci SP ČR, kterého se zúčastnil i P. Komárek dne 20.
2. a zde bylo dohodnuto, že TA ČR a SP ČR bude velmi úzce spolupracovat, protože SP ČR je
pro TA ČR důležitým strategickým partnerem, a proto bude zapojeno i do Týmu Česko.
V této souvislosti přTA žádá KaTA, aby propojila zástupce SP ČR s regionálními koordinačními
pracovníky TA ČR a zvala zástupce SP ČR na všechny důležité akce, které TA ČR pořádá.
Setkání s náměstkem MF p. Tyllem se též uskutečnilo dne 20. 2., a to za účasti M. Bunčeka a
R. Klimeše.
Dne 20. 2. se také uskutečnilo jednání s náměstkem MŠMT p. Dolečkem, a to za účasti
M. Bunčeka a M. Dudy. Bylo potvrzeno, že se MŽP domluvilo s MŠMT na své účasti
ve strategické síti Biodiverza. Zatímco MŽP bude členem sítě Biodiverza, TA ČR je partnerem
v projektu Cofundu.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
Příští zasedání:

1. 3. 2019 od 10:00 h

Místo konání:

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Zapsal/a:

Drahuše Rottová

Kontroloval/a:

Petr Konvalinka
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