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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 264

Datum: 16. 7. 2015

Od–do: 9:00–19:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin Bunček,
Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK),
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni:

Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 263. zasedání přTA
Zápis z 263. zasedání přTA z 9. 7. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Rozpracované programy TA CR
Předsednictvo se zabývalo rozpracovanými programy TA ČR a diskutovalo
o předpokládaných termínech předložení Radě pro výzkum, vývoj a inovace a následné
kroky postupného předkládání.

3. BETA – zpráva o současném stavu úseku, provedených opatřeních a návrhu dalšího
postupu
Předsednictvo diskutovalo o dalším postupu v rámci úseku programu BETA a vzalo na
vědomí informace o stavu programu.
4. Věcný záměr směrnice SME-16
Předsednictvo projednalo věcný záměr SME–16 Směrnice pro poptávkové řízení
a zadávání veřejných zakázek v programu BETA v souvislosti s úpravami
požadovanými úsekem BETA.

5. CK1 – projednání hodnocení projektů pro účely poskytnutí podpory na období řešení
projektu od 49. měsíce dále
Předsednictvo se zabývalo projednáním projektů podpořených v rámci 1. veřejné
soutěže programu Centra kompetence v souvislosti s průběžným hodnocením projektů
po 4 letech řešení tak, jak je stanoveno v programu CK.
V souladu s Jednacím řádem se členové předsednictva v případech, kde byli ve střetu
zájmů, neúčastnili jednání a rozhodování o návrhu projektu.
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Předsednictvo projednalo postupně závěry Malých komisí a Rady programu CK u všech
22 projektů.

Předsednictvo v souladu s doporučením Rady programu založeném na odborném
hodnocení souhlasí s navrhovaným hodnocením projektů. Z celkem 22 hodnocených
projektů je 14 hodnoceno jako velmi kvalitní a 8 jako s doporučeními. Příjemcům bude
zasláno Rozhodnutí o výsledku průběžného hodnocení s tím, že budou vyzváni, aby se
soustředili zejména na rozpracování naplnění cílů zahraniční spolupráce, aby zajistili,
že nebudou porušována pravidla veřejné podpory, zejména aby nevznikala podnikům
neoprávněná výhoda prostřednictvím spolupráce s výzkumnými organizacemi a splnili
doporučení vzešlá z hodnocení Malé komise a Rady programu.

Předsednictvo konstatuje, že finanční podpora na další 4 roky řešení bude pečlivě
posuzována, zejména u projektů, které byly hodnoceny jako průměrné a s nízkým
počtem bodů.

Předsednictvo dále konstatuje, že v případě, že příjemci nebudou plnit stanovená
doporučení, může dojít ke snížení finančních prostředků na realizaci projektů.

Předsednictvo pověřuje KaTA, aby zveřejnila informace o proběhlém hodnocení na
webových stránkách TA ČR společně se seznamem projektů a jejich výsledným
hodnocením – rozdělení na velmi kvalitní projekty a projekty s doporučením.

6. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu OMEGA
Předsednictvo se zabývalo výsledky formální kontroly návrhů projektů 3. veřejné
soutěže programu OMEGA, kdy Komise pro přijímání návrhů projektů předložila
v souladu se SME-06 protokol z hodnocení Komise se stanoviskem, že všechny
posuzované projekty prošly touto kontrolou.
7. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TA04020258
Příjemce projektu žádá o změnu celkových nákladů v letech 2015 a 2016, navýšení
celkových uznaných nákladů projektu TA04020258 a s nimi související podporu.

Předsednictvo doporučuje KaTA sejít se s příjemcem podpory a vyjasnit podmínky
financování projektu v roce 2016. Toto není z žádosti příjemce jednoznačně zřejmé.
Na základě dodatečných informací přTA rozhodne..
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TA02010501
Příjemce projektu žádá o změnu dalšího účastníka projektu TA02010501.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schválilo žádost.

8. Úkoly TA ČR z Návrhu Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na
období 2014 – 2020 a Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky
pro léta 2013 – 2020
Předsednictvo se zabývalo úkoly TA ČR plynoucí z koncepčních dokumentů vlády ČR
týkající se cestovního ruchu a cyklistické dopravy v ČR. TA ČR je vládou určeným
spolurealizátorem jednoho opatření Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR
a gestorem jednoho z opatření Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR.
9. SME-28 Správa oponentů a odborných hodnotitelů
Předsednictvo projednalo návrh SME-28 Směrnice o správě oponentů a odborných
hodnotitelů a schválilo ji v předloženém znění.
10. Kandidáti na členství v RP DELTA a RP BETA
Předsednictvu byl předložen podklad s návrhy na nominace, jmenování a odvolání
členů odborných poradních orgánů TA ČR.

Předsednictvo bere informaci na vědomí a pověřuje KaTA v pokračování nominačního
procesu.
Předsednictvo odvolává Ing. Jiřinu Svitákovou, Ph.D. z RP BETA.

11. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce TB030MZP002
Předsednictvo zrušilo jmenovanou hodnoticí komisi ve veřejné zakázce TB030MZP002
s názvem „Stanovení POPs nově zařazených do Stockholmské úmluvy“ a neakceptuje
doporučení hodnoticí komise ze dne 9. 7. 2015.

Předsednictvo rozhodlo o jmenování nové hodnoticí komise, která zasedne
k posouzení a hodnocení nabídek poté, co bude vypracován oponentský posudek
k obdrženým nabídkám. Tento posudek bude obsahovat návrh bodového ohodnocení.

12. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce TB04CUZK001
Předsednictvo na základě doporučení sedmičlenné hodnoticí komise, bodového
hodnocení nabídek a odůvodnění hodnocení provedeného komisí, rozhodlo o výběru
nabídky uchazeče Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.,
Ústecká 98, 250 66 Zdiby, IČ: 00025615, ve veřejné zakázce TB04CUZK001 s názvem
„Výzkum a vývoj metod pro kartografickou generalizaci státního mapového díla
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středních měřítek“ jako nejvhodnější.

13. Odpověď na dopis náměstka ministra MPSV ČR a návrh dopisu pro všechny resorty s
informacemi o mimořádné výzvě programu BETA
Předsednictvo se zabývalo návrhem odpovědi předsedkyně TA ČR na požadavek
náměstka MPSV na poskytnutí informací týkajících se řešení výzkumných projektů pro
potřeby stání správy financovaných TA ČR v rámci programu BETA (1.–4. výzva).
14. Ověření hlasování per rollam ve věci veřejné zakázky TB03MPSV004
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci vyhovění námitce proti vyloučení
uchazeče z účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce TB03MPSV004 a následnému
zrušení rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky TB03MPSV004.
Předsednictvo vyjádřilo souhlas s uvedenými záležitostmi projektu TB03MPSV004
a konstatuje, že projekt, kterým byla doložena kvalifikace, je projektem z programu
BETA, tj. je zakázkou pro potřeby státu.
15. Pozvánky na akce
Předsednictvo bere na vědomí informaci o konání 16. schůze Výboru pro vědu,
vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR, která se uskuteční dne 3. 9. 2015.
Dne 24. 9. se uskuteční 17. schůze VVVKMT, které se zúčastní PK.

16. Harmonogram PR akcí
Předsednictvo projednalo harmonogram PR akcí na následující období.

17. Jednání řídícího výboru projektu Zefektivnění TA ČR
Jako samostatný bod v rámci přTA se uskutečnilo jednání Řídicího výboru projektu
Zefektivnění TA ČR s tím, že byla prioritně představena klíčová aktivita č. 3 (KA3)
– Nastavení a založení analytických služeb v rámci TA ČR.
Dne 14. 7. se uskutečnila kontrola projektu ze strany poskytovatele s výsledkem, že
kontrolované skutečnosti jsou v pořádku.

18. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za měsíc
červen 2015.

19. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR – kapitolní sešit TA ČR předkládaný
Ministerstvu financí
Předsednictvo se zabývalo předloženými informacemi ke zpracovávanému
kapitolnímu sešitu TA ČR 2016. Tento sešit musí být zaslán na MF ČR do 31. 7. 2015.
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20. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bylo ze strany KaTA informováno o uskutečněných kontrolách a jejich
závěrech u projektů v rámci 1. veřejné soutěže programu Centra kompetence. Dle
závěrů z kontrol vyplývá, že při kontrolách nebyly zjištěny zásadní nedostatky
u projektů.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

21. Průběžná informace o IS TA ČR
Předsednictvo bylo ředitelem KaTA informováno o vyhodnocení formálních náležitostí
přijatých nabídek pro veřejnou zakázku na nový informační systém TA ČR.
Hodnoticí komise neprováděla hodnocení nabídek z toho důvodu, že z hodnocení byly
pro formální pochybení vyloučeny všechny nabídky. Zadávací řízení tak musí být
zrušeno dle § 84 odst. 1, písm. e) ZVZ.

Předsednictvo bere informace na vědomí a souhlasí se zrušením zadávacího řízení
k této zakázce. KaTA se ukládá, aby vyhlásila nové zadávací řízení pro tuto zakázku co
nejdříve.

22. Závěry z jednání na ÚV ČR k projektu INKA a žádost o přístup k výsledkům
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání MB na Úřadu vlády ČR k projektu
INKA, které se uskutečnilo dne 10. 7. 2015 a na kterém byla projednávána otázka
přístupu k výsledkům tohoto projektu.

23. Zpráva ze služební cesty – Taftie Board meeting a příprava na předsednictví
organizace Taftie
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z účasti MB a P. Matolína na jednání Taftie
Board meeting a informace k přípravě na předsednictví TA ČR této organizace.

24. Informace z návštěvy íránské delegace na TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z návštěvy íránské delegace na TA ČR, která
se uskutečnila dne 8. 7.
25. Různé
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis místopředsedy vlády ČR pro VaVaI týkající se
uskutečnění schůzky zástupců TA ČR s panem místopředsedou, která nyní bude
plánována na podzim t. r.
RB informovala o jednání s místopředsedou vlády ČR pro VaVaI, kterého se zúčastnila
dne 15. 7.
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Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

Další zasedání:

datum: 30. 7. 2015 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 264. zasedání předsednictva TA ČR
Program 264. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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