Zápis ze 416. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací

TACR/-/2019

Datum a čas:

23. 5. 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:

Táňa Hálová Perglová, Petr Matolín, Markéta Kühnelová, Radim Klimeš, Margita
Pištorová, Martina Křepelková, Lucie Kubalová

Omluveni:

Drahuše Rottová, Zdeněk Kůs, Martin Bunček

Jednání řídil:

Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 415. zasedání přTA
Zápis ze 415. zasedání přTA ze dne 9. 5. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Výsledky hodnocení návrhů projektů přijatých do programu GAMA, PP2, Seal of Excellence
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů přijatých v rámci programu GAMA,
PP2, Seal of Excellence.
Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR.
3. Zadávací dokumentace k 1. VS programu Prostředí pro život - PP1 a PP2
Předsednictvo schvaluje Zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži programu Prostředí
pro život – PP1 a PP2 a ostatní dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.
4. Stanoviska KR ke stížnostem - ZÉTA/ÉTA
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem kontrolní rady, podle níž nedošlo k porušení
hodnotícího procesu a stížnostem k projektům č. TJ02000310 a č. TJ02000094 se zamítá.
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem kontrolní rady, podle níž nedošlo k porušení
hodnotícího procesu a stížnosti k projektu č. TL02000320 se zamítá.
Předsednictvo ukládá Kanceláři TA ČR informovat o těchto stanoviscích Kontrolní radu TA ČR.
5. EPSILON 4 – opětovné hodnocení projektu – TH04010309
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem Rady programu a doporučuje návrh projektu
k podpoře ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON s navrženým odůvodněním a souhlasí
s výjimkou ze Zadávací dokumentace v bodě 3.3. Doba řešení projektu, řešení návrhu projektu
může začít později než je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Předsednictvo ukládá Kanceláři TA ČR připsat tuto výjimku do závěrečného usnesení.
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6. Žádost o změnu dalšího účastníka projektu č. TL02000119
Předsednictvo souhlasí se schválením žádosti o změnu.
7. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu na změnu programu veřejných
zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2
Předsednictvo schválilo návrh vypořádání připomínek z MPŘ k návrhu na změnu programu
veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2.
Předsednictvo dále ukládá Kanceláři TA ČR bezodkladně rozeslat vypořádání připomínek
jednotlivým resortům a následně předložit upravený materiál na jednání vlády.
8. TIRAMD905 – Rozhodnutí o výběru
Předsednictvo z důvodu střetu zájmů většiny jeho členů, a na to navazující pochybnosti o
nepodjatosti předsednictva, rozhodlo o delegaci rozhodnutí na ředitele Kanceláře TA ČR dle
rozhodnutí PřTA na 400. zasedání dne 10. 1. 2019 (bod 9.).
9. TITXMMR821 – Schválení projektu k vyhlášení VZ
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMMR821 s názvem Analýza
přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR a to typem řízení Soutěžní dialog.
Pokud nebude v rámci veřejné zakázky nalezeno řešení s prvky aplikovaného výzkumu,
případně inovace, bude veřejná zakázka zrušena v návaznosti na Zákon č. 130/2002 Sb.
o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků.
Předsednictvo požaduje v konkrétním případě dodatečné vyjádření resortu, že jimi zadaná
potřeba do BETA2 je skutečně výzkumná a že odpovídá požadavkům na aplikovaný výzkum.
Předsednictvo požaduje, aby Kancelář připravila šablonu dopisu s žádostí o vyjádření, který
bude v těchto případech používat.
10. TITXMPO909 – Schválení projektu k vyhlášení VZ
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMPO909 s názvem Metodika a
tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí,
modelové řešení dvou zvolených regionů. a to typem řízení Soutěžní dialog.
Pokud nebude v rámci veřejné zakázky nalezeno řešení s prvky aplikovaného výzkumu nebo
inovace, bude veřejná zakázka zrušena v návaznosti na Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře
výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků
11. Ověření hlasování per rollam – TIRICUZK829 – Rozhodnutí o výběru
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Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
ve veřejné zakázce TIRICUZK829.
Předsednictvo schválilo rozhodnutí o výběru vhodné nabídky ve veřejné zakázce
TIRICUZK829.
12. Ověření hlasování per rollam – Schválení žádosti o změnu projektu č. TH02020786
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení žádosti o změnu projektu
č. TH02020786.
Předsednictvo souhlasí se schválením žádosti o změnu projektu č. TH02020786.
13. Ověření hlasování per rollam – Schválení změny dalšího účastníka projektu č. TE02000103
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení změny dalšího účastníka projektu
č. TE02000103.
Předsednictvo deleguje vyřízení žádosti na ředitele Kanceláře TA ČR, a to s ohledem na možnou
podjatost členů předsednictva z důvodu střetu zájmů.
14. Rozpočet TA ČR s ohledem na finanční prostředky na zaměstnance
Předsednictvo bere předloženou informaci na vědomí.
Předsednictvo souhlasí s částkou na vyplacení odměn zaměstnancům TA ČR za první pololetí
roku 2019.
15. Doporučení a stanoviska ze 75. zasedání KR
Předsednictvo se seznámilo s Doporučeními a stanovisky ze 75. zasedání KR a pověřuje KaTA
vypracováním odpovědi v souladu s dohodnutými návrhy.
16. Pozvánky na akce
Předsednictvo bere na vědomí konání Kulatých stolů v regionech, a to v Hradci Králové
v termínu 25. 6. za účasti M. Bunčeka, v Praze a Středních Čechách pro technické výzkumné
organizace v termínu 26. 6. bez účasti některého ze členů předsednictva a v Praze a Středních
Čechách pro netechnické výzkumné organizace v termínu 27. 6. za účasti P. Konvalinky a
M. Bunčeka.
Předsednictvo se dohodlo, že slavnostního otevření unikátní zelené haly LIKO-Vo dne 18. 6. se
nikdo nezúčastní.
Předsednictvo se dohodlo, že Semináře k 1. VS Programu TREND dne 29. 5. se nikdo nezúčastní.
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Předsednictvo se dohodlo, že v měsíci červnu budou probíhat zasedání přTA v těchto
termínech: 6. 6., 13. 6. a 20. 6. (bez účasti J. Pleška). V termínu 27. 6. se zasedání přTA
neuskuteční, jednání se přesouvá na pondělí 24. 6. 2019. Bude to jednodenní výjezdní zasedání,
uskutečněné na Hlávkově zámku v Lužanech u Přeštic.
Předsednictvo bere na vědomí plánovanou služební cestu na Island.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 27. 5. - 31. 5. 2019.
17. Čerpání rozpočtu TA ČR za období leden-duben roku 2019
Předsednictvo vzalo informaci o čerpání rozpočtu za období leden – duben na vědomí a ukládá
Kanceláři TA ČR za dva měsíce opět předložit informaci o čerpání.
18. Přehled o programech TA ČR – březen a duben 2019
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Předsednictvo ukládá Kanceláři upravit v Infografice graf ke Cash flow – doplnit sloupce 2019
2020 o nespotřebované výdaje.
19. Spolupráce mezi Úřadem průmyslového vlastnictví a TA ČR ve věci efektivního využívání
ochrany duševního vlastnictví
Předsednictvo bere na vědomí oslovení o spolupráci ze strany ÚPV ve věci ochrany duševního
vlastnictví.
20. Informace z jednání s partnery v Gruzii, Koreji, Japonsku a Německu
Předsednictvo bere uvedené informace na vědomí.
21. Finální verze dokumentů spojených s vyhlášením 1. VS TREND
Předsednictvo bere předložené dokumenty na vědomí.
22. Různé

Příští zasedání:

6. 6. 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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