Zápis ze 412. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací

TACR/-/2019

Datum a čas:

11. 4. 2019, 10:00 - 12:45 h

Místo konání:

Technologická agentura ČR, Evropská 37, Praha 6

Přítomni:

Petr Konvalinka, Pavel Komárek, Jiří Plešek, Martin Duda

Hosté:

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

Omluveni:

Drahuše Rottová, Zdeněk Kůs, Radim Klimeš

Jednání řídil:

Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 411. zasedání přTA
Zápis ze 411. zasedání přTA ze dne 28. 3. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Výsledky veřejné soutěže EPSILON M-ERA.NET Call 2018
Předsednictvo se u všech tří projektů shoduje na doporučení návrhu projektu k podpoření.
Předsednictvo u všech tří projektů souhlasí se stanoviskem Rady programu.
3. Návrh na pilotní ověření veřejné konzultace před vyhlášením veřejné soutěže
Předsednictvo schvaluje Návrh na pilotní ověření veřejné konzultace před vyhlášením veřejné
soutěže.
4. Stanovisko KR ke stížnosti – TH04010309
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem kontrolní rady a stížnosti k projektu č. TH04010309
vyhovuje.
Předsednictvo ukládá Kanceláři TA ČR vrátit hodnocení návrhu projektu do bodu hodnocení
Radou programu.
Jednání o rozhodnutí o projektu TH04010309 se nezúčastnil M. Duda z důvodu zamezení
střetu zájmů.
5. Opětovné hodnocení přTA projektu TH04010144
Předsednictvo jednomyslně rozhodlo návrh projektu TH04010144 ve 4. VS programu
EPSILON doporučit k podpoře, a to s odůvodněním, že se neztotožňuje s negativním
stanoviskem Rady programu a přiklání se k názoru oponentů, zpravodaje a Oborového panelu.
Předsednictvo ukládá Kanceláři TA ČR zaslat uchazeči nové Rozhodnutí o výsledku veřejné
soutěže.
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6. Hlavní parametry 1. veřejné soutěže programu TREND – PP1
Předsednictvo schválilo parametry 1. veřejné soutěže programu TREND – PP1.
Předsednictvo ukládá Kanceláři TA ČR, aby doplnila v bodě 4. Nákladové položky – uznatelné
náklady „nepřímé náklady (full cost i flat rate do výše 25%)“.
Předsednictvo ukládá Kanceláři TA ČR zveřejnit parametry veřejné soutěže na webových
stránkách TA ČR, a to v pondělí 15. 4.
7. Hlavní parametry 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+
Předsednictvo schválilo parametry 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+.
Předsednictvo ukládá Kanceláři TA ČR, aby doplnila v bodě 4. Nákladové položky – uznatelné
náklady „nepřímé náklady (full cost i flat rate do výše 25%)“.
Předsednictvo ukládá Kanceláři TA ČR zveřejnit parametry veřejné soutěže na webových
stránkách TA ČR.
8. Zadávací dokumentace k 1. VS programu GAMA, PP1
Předsednictvo schvaluje Zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži programu GAMA 2, PP1 a
ostatní dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.
Předsednictvo ukládá Kanceláři TA ČR upravit termín pro nejzazší začátek řešení projektu, a
to na 28. 1. 2020.
9. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schvaluje ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení.
10. Schválení žádosti o odstoupení dalšího účastníka projektu č. TH03020281
Předsednictvo souhlasí se schválením žádosti o odstoupení dalšího účastníka projektu
č. TH03020281.
11. Veřejná zakázka na Rozvoj a údržbu aplikace IS BETA 2019
Předsednictvo schvaluje zadání veřejné zakázky v předloženém znění.
12. Obnovení MoU s vietnamskou partnerskou agenturou SATI
Předsednictvo schvaluje návrh na obnovení MoU TA ČR s vietnamskou agenturou SATI a
ukládá Kanceláři TA ČR zajistit korespondenční podpis MoU před vyhlášením 1. VS DELTA 2.

13. Záležitosti externích hodnotitelů
Předsednictvo vyřazuje oponenty USR31430713, USR31430911, USR31368910 a
USR40008139 z databáze hodnotitelů TA ČR.
Předsednictvo předkládá VR k projednání nominace Ing. Tomáše Králíka, Ph.D. a Prof., PhDr.
Hany Vykopalové, CSc. do Skupiny expertů TA ČR.
Předsednictvo odvolává Ing. Martina Vlastníka, CSc. a jmenuje Mgr. Pavla Kavinu, Ph.D. členem
Rady programu NCK1.
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Předsednictvo bere na vědomí ukončení členství Ing. Josefa Dvornáka a Ing. Ladislava Pavlíka,
CSc. v Radě programu GAMA.
Předsednictvo přiřazuje následující odborníky jako pověřené konzultanty k projektům
podpořeným v rámci 1. VS programu Národní centra kompetence 1: TN01000007 - Rut
Bízková, TN01000008 - Václav Neumajer, TN01000013 - Vladimír Brenner, TN01000015 František Kubelka, TN01000026 - Jiří Segeťa, TN01000029 - Ladislav Lehký, TN01000062 Kamila Vávrová, TN01000071 - Jan Bartoň, TN01000077 - Jaroslav Doležal, TN01000024 Jaroslav Doležal, TN01000038 - Jan Bartoň, TN01000056 - Jan Bartoň, TN01000048 - Jiří Valta.
14. Ukončení projektu TG03020001 na základě Závěrečného oponentního řízení se závěrečným
stanoviskem „Nesplněno zadání, bude přistoupeno k sankčním ustanovením Smlouvy“
Předsednictvo rozhodlo, že projekt č. TG03020001 společnosti Softech, spol. s.r.o. s názvem
SmartVarroa nesplnil zadání a bude přistoupeno k sankčním povinnostem, které plynou
z ustanovení Smlouvy o poskytnutí podpory - vrácení celé podpory.
Dále Předsednictvo rozhodlo o zákazu pro společnost Softech, spol. s.r.o. ucházet se po dobu 3
následujících let o finanční podporu v programech TA ČR ve smyslu čl. 5 odst. 6 Všeobecných
podmínek.
15. Zrušení povinnosti vyhlašovat veřejné soutěže pro úspěšné projekty s českým uchazečem
v rámci ERA-NET cofundových výzev
Předsednictvo souhlasí s výkladem MŠMT a souhlasí s navrženým postupem Kanceláře TA ČR,
při kterém by nedocházelo k vyhlašování národní veřejné soutěže pro úspěšné projekty
s českým uchazečem v rámci ERA-NET cofundových výzev.
16. TITSMZP809 – rozhodnutí o výběru
Předsednictvo s ohledem na střet zájmů dvou členů a dnešní nepřítomnosti jednoho člena
nebylo schopno v tomto bodě rozhodnout.
Rozhodnutí o výběru vhodné nabídky ve veřejné zakázce – TITSMZP809 bude předsednictvu
zasláno k odhlasování per rollam.
17. TITBMV803 – rozhodnutí o výběru
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
č. 2, MARBES CONSULTING s.r.o., Brojova, 2113/16, 326 00, Plzeň 2-Slovany, IČ 25212079 ve
veřejné zakázce pod kódem TITBMV803 s názvem „Centrální správa archivních entit - etapa
II.“ jako nejvhodnější.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb. uzavřena Smlouva
dle zákona č. 130/2002 Sb. na částku 1.854 432,- Kč s následujícím doporučením:
Předsednictvo akcentuje, aby vybraný řešitel zajistil ve výsledném řešení přístup k prvkům
popisu entit s využitím cache.
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Předsednictvo dále trvá na tom, aby harmonogram řešení projektu byl koordinován s řešením
projektu TITBMV801 a trvá na účasti řešitele na jednáních za účelem koordinace s dalšími
realizovanými projekty, které se týkají problematiky řešených archivní správou. Tento
požadavek upřesní konečný uživatel.
Předsednictvo doporučuje, aby v závěrečných fázích implementace proběhla testovací
instalace v prostředí Národního archivu.
Předsednictvo dále požaduje, aby byl harmonogram projektu prodloužen o 1 kvartál, který
bude určen výhradně k testování, ověřování software a zapracování připomínek. Termín
předložení funkčního software uvedený v původním harmonogramu se tímto nemění.
18. Pozvánky na akce
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 15. 4. – 18. 4. 2019.
Předsednictvo se dohodlo, že zástupcem do operačního programu zaměřeného
na konkurenceschopnost bude M. Duda a jeho náhradníkem bude T. Hálová Perglová.
Předsednictvo se dohodlo, že v měsíci květnu budou probíhat zasedání přTA v těchto
termínech: 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5. a další 6. 6.
30. 5. se nebude konat zasedání přTA.
Předsednictvo se dohodlo, že 413. zasedání přTA konané v příštím týdnu 18. 4. bude s ohledem
na vyhodnocování výsledků 2. VS THÉTA začínat už v 8:30 h.
19. Změna programu BETA 2 do MPŘ
Předsednictvo bere předložené informace o změně programu BETA 2 do MPŘ na vědomí.
Předsednictvo ukládá Sekci realizace rezortních potřeb čtvrtletně informovat Radu
pro výzkum, vývoj a inovace o čerpání rozpočtu v Programu BETA 2.
20. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo bere předložené informace o ukončení projektů na základě Závěrečných
oponentních řízení na vědomí.
Předsednictvo rozhodlo, že není nutné znovu předkládat na jednání přTA projekty, které byly
ukončeny v rámci Závěrečných oponentních řízení, a již byly jednou předloženy předsednictvu
s podmíněným stanoviskem “Nesplněno zadání, Smlouva však byla dodržena (např. projekt
neuspěl z objektivních důvodů)” s tím, že pokud příjemce doloží dokumenty deklarující
dosažení výsledků, které má uvedené v protokolu, bude stanovisko změněno na “Uspěl podle
zadání”. V případě, že se vyskytne problém s doloženými dokumenty a nebude možné změnit
stanovisko, viz výše, je nutné takový projekt předložit na přTA a projednat individuálně.
21. Různé
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o nově zvolených členech do kontrolní rady TA ČR.
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Informace z jednání
M. Duda informoval o své účasti na Kulatém stole v Olomouci.
M. Bunček informoval o včerejším jednání v Bruselu k programu KAPPA, kde projednali
detailní podmínky pro uzavření programové dohody pro Norské fondy.

Příští zasedání:

11. 4. 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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