Zápis ze 409. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací

TACR/-/2019

Datum a čas:

15. 3. 2019, 10:00 - 11:45 h

Místo konání:

Fara Rančířov, Rančířov 1, 586 01 Jihlava

Přítomni:

Petr Konvalinka, Pavel Komárek, Martin Duda

Hosté:

Martin Bunček, Petr Matolín, Markéta Kühnelová, Martina Křepelková, Táňa
Hálová Perglová, Lucie Kubalová

Omluveni:

Drahuše Rottová, Zdeněk Kůs, Jiří Plešek, Radim Klimeš, Margita Pištorová

Jednání řídil:

Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 408. zasedání přTA
Zápis ze 408. zasedání přTA ze dne 7. 3. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Zadávací dokumentace 1. veřejné soutěže KAPPA
Předsednictvo projednalo předložené dokumenty k 1. VS KAPPA a souhlasí s jejich zněním.
3. TITXSUJB907 – schválení připravovaného projektu k vyhlášení VZ
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXSUJB907 s názvem
Optimalizované postupy pro plánování a verifikaci při léčebné aplikaci radionuklidů
(radionuklidové terapii), a to typem řízení otevřené řízení.
Ředitelka Sekce realizace resortních 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.
Pokud nebude v rámci veřejné zakázky nalezeno řešení s prvky aplikovaného výzkumu nebo
experimentálního vývoje, případně inovace, bude veřejná zakázka zrušena.
4. TIRXMD905 – schválení připravovaného projektu k vyhlášení VZ
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXMD905 s názvem Sjednocení a
standardizace ARFF výcviku v ČR včetně ověřování kvalifikační úrovně, a to typem řízení
VZMR.
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Ředitelka Sekce realizace resortních 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.
Pokud nebude v rámci veřejné zakázky nalezeno řešení s prvky aplikovaného výzkumu nebo
experimentálního vývoje, případně inovace, bude veřejná zakázka zrušena.
5. Zapojení do připravovaného projektu CEIFA
Předsednictvo schvaluje iniciaci projektu CEIFA a zapojení TA ČR do přípravy tohoto projektu.
6. Zjednodušení administrativy
M. Bunček prezentoval návrhy na zjednodušení administrativní zátěže. Bylo dohodnuto, že
budou připraveny dvě kategorie změn: první kategorie nevyžadující úpravu zákona
č. 130/2002, druhá kategorie změn vyžadující tuto úpravu. Mezi připravovanými změnami
byla ze strany KaTA např. uvedena možnost přistoupení dalšího účastníka do projektu
na základě souhlasu hlavního účastníka (relevantní zejména k programu NCK), zavedení
institutu předběžných avíz k připravovaným výzvám a další. V rámci diskuse bylo následně
dohodnuto, že se připraví přehled hlavních změn zjednodušujících administrativu způsobem,
který může být použit v rámci pozitivní propagace činnosti TA ČR (pro jednání s externími
partnery, web apod.).
7. Pozvánky na akce
Předsednictvo se seznámilo s termínem k jednání programového týmu a žádá KaTA, aby o nich
bylo dále informováno.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 18. 3. – 22. 3. 2019.
T. Hálová Perglová doplnila, že se ve čtvrtek 21. 3. zúčastní Kulatého stolu Národního programu
reforem 2019.
8. Informace o vývoji interního projektu Nový web TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí předložené informace o projektu Nový web.
Předsednictvo souhlasí s navýšením limitu a návrh režimu postupu bude stejný, proto se
nemusí nově předkládat na zasedání přTA.
9. GAMA 2, PP1 – schválení parametrů 1. VS
Předsednictvo projednalo parametry 1. VS GAMA 2, PP1 a souhlasilo s přesunem bodu na příští
zasedání přTA k projednání.
V podkladech bude upraveno: povolí se stipendia, zadá se doporučená výše 15 mil. Kč
na projekt a bude zrušena bonifikace. Otázka procent se přenechá na příště.
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10. Různé
Informace z jednání
P. Komárek informoval o proběhlém Kulatém stole ve Zlíně. Pochválil účast i organizační
připravenost.
P. Komárek informoval o své účasti na jednání Rady pro komercializaci Univerzity T. Bati
ve Zlíně. Ocenil, že program GAMA podporuje vnitřní dynamiku pro vysokých škol.
M. Bunček informoval o pracovní skupině na MPO, které se zúčastnil spolu se Z. Růžičkou a
M. Mikulenkovou. MPO oznámilo, že do podzimu nestíhají vyhlásit výzvu v podprogramu
TREND určeného pro START-UPy/nováčky.

Příští zasedání:

21. 3. 2019 od 10:00 h

Místo konání:

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Zapsal/a:

Lucie Kubalová

Kontroloval/a:

Petr Konvalinka
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