Zápis z 280. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/94815-15/2015

9. a 10. 12. 2015, 9:30–18:00 h a 9:30–15:00 h
Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin Bunček,
Ph.D. (MB), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)

Ing. Miroslav Janeček, CSc. (dne 9. 12.); RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (dne 10. 12.);
doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (dne 10. 12.)
Ing. Rut Bízková (RB)

Dne 9. 12. přTA projednávalo pouze hodnocení návrhů projektů v rámci 3. veřejné soutěže programu
OMEGA. V tento den se jej nezúčastnil MJ.

Následně dne 10. 12. se na začátku zasedání přTA zabývalo hodnocením návrhů projektů, a to bez
účasti MB a VK. Poté byly výsledky vyhodnoceny a přTA pokračovalo v projednávání bodů dle
programu 280. zasedání.
1. Kontrola zápisu a úkolů z 279. zasedání přTA

Zápis z 279. zasedání přTA z 2. 12. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Plán činností předsednictva TA ČR na rok 2016

Předsednictvo odložilo projednání Plánu činností předsednictva TA ČR na rok 2016 na příští
zasedání.

3. Hodnocení návrhů projektů v rámci 3. veřejné soutěže programu OMEGA

Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 3. veřejné soutěže programu
OMEGA (OMEGA 3).
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Dne 10. 12. se jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích OMEGA 3 zúčastnil člen kontrolní rady
M. Vochozka.
V souladu s Jednacím řádem se členové předsednictva v případech, kde byli ve střetu zájmů,
neúčastnili jednání a rozhodování o návrhu projektu.
Předsednictvo přednostně projednalo doporučení EHK a RP k hodnocení a hodnoticímu
procesu a vzalo je na vědomí.
Při projednávání návrhů projektů přTA vycházelo ze všech poskytnutých podkladů a při
jednání je zohlednilo.

Předsednictvo požaduje, aby příjemci projektů, které budou vybrány k podpoře, doložili
následující skutečnosti:
• Potvrzení certifikačního orgánu v případě, že mají výsledek typu Nmet – certifikovaná
metodika.
• Pokud mají příjemci výsledek typu V – výzkumná zpráva, musí prokázat, že se jedná
skutečně o výzkumnou zprávu s utajovaným obsahem.
• Finanční plán, pokud je příjemcem společnost (podnik) mladší 18 měsíců od data
zápisu do OR do data odeslání elektronického návrhu projektu do VS, prostřednictvím
kterého prokáže, že má zajištěné finanční krytí projektu a své činnosti (dle podmínek
Zadávací dokumentace).
• Doložení vlastnických struktur v případě, že u některého z uchazečů bylo
identifikováno odborným hodnotitelem mírné nebo vyšší riziko.
Předsednictvo požaduje, aby příjemci projektů, které budou vybrány k podpoře, a u nichž
byly při hodnocení nejasnosti v oblasti ekonomického zdraví apod., byli o této skutečnosti
informováni a doložili před podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové podpory příslušné
podklady, kterými prokáží, že není překážka pro uzavření Smlouvy, zejména aby vložili
účetní závěrky do Obchodního rejstříku (v souladu se z. č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví a
v souladu se Zadávací dokumentací).
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U 13 projektů přTA rozhodlo odlišně oproti stanovisku Rady programu. Jedná se o projekty
uvedené níže, k nimž přTA zdůvodnilo své rozhodnutí, které bude zveřejněno na webových
stránkách TA ČR:
TD03000039, TD03000103, TD03000182, TD03000219, TD03000258, TD03000307,
TD03000330, TD03000339, TD03000356, TD03000425, TD03000444, TD03000455,
TD03000497.

U projektů č. TD03000182, TD03000307, TD03000356, TD03000455 se přTA dohodlo, že po
posouzení ve všech stupních hodnocení je možné realizovat tyto projekty okamžitě v rámci
programu BETA, v případě zájmu žadatele. Předsednictvo ukládá KaTA, aby byly resorty
informovány o této skutečnosti s žádostí o vyjádření, zda tyto projekty budou chtít realizovat
v programu BETA.
Předsednictvo schválilo k podpoře 68 návrhů projektů a všechny změny nákladů navrhované
Radou programu OMEGA.
Předsednictvo se dohodlo, že těchto 68 projektů bude podpořeno v celkovém objemu
68, 5 mil. Kč na rok řešení 2016 a 65,4 mil. Kč pro rok 2017.
Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 14. 12. 2015.

Budou zveřejněny celkem tři seznamy projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:
1. Projekty doporučené k podpoře, které vzhledem k objemu finančních prostředků pro
OMEGA 3 budou podpořeny – bude jim nabídnuto uzavření Smlouvy o poskytnutí
účelové podpory.
2. Projekty doporučené k podpoře, které však vzhledem k objemu finančních prostředků
pro OMEGA 3, budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva
s autory návrhů projektů uvedených ve skupině 1. V tomto případě budou podpořeny
projekty v pořadí, ve kterém budou zveřejněny.
3. Projekty, které nejsou doporučeny k podpoře.
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Předsednictvo žádá KaTA, aby zajistila co nejdříve podpis Smluv s vybranými uchazeči
o podporu, a v případě nejasností u vybraných projektů budou uspořádána negociační
jednání před podpisem Smlouvy.

4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01010796 a TA04010143

Předsednictvo odložilo rozhodnutí o předložených změnách u výše uvedených projektů na
281. zasedání přTA.

5. TG01010054 – revokace oznámení o výsledku změnového řízení u projektu

Předsednictvo souhlasilo s revokací výsledku změnového řízení a převedením nákladů ve
výši z roku 2016 do roku 2015 příjemci projektu TG01010054.

6. Plán Oponentních řízení na rok 2016

Předsednictvo vzalo na vědomí přehled typů projektů, které ukončí řešení v roce 2016.

7. Vypořádání směrnic s ohledem na závěry ze 46. KR – SME-08 o stížnostech, SME-09 o účasti
kontrolní rady pro jednání hodnoticích orgánů

Na základě závěrů ze 46. zasedání kontrolní rady schválilo přTA předložený návrh SME-08
Směrnici o stížnostech a zrušilo SME-09 Směrnici o účasti členů kontrolní rady na jednáních
hodnoticích orgánů.

8. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB050CBU001 a TB0400MD006
TB050CBU001

Předsednictvo odložilo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro tuto veřejnou zakázku.
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TB0400MD006
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno, IČ: 449 94 575 ve
veřejné zakázce malého rozsahu TB0400MD006 s názvem „Optimalizace systému údržby
železniční infrastruktury“ jako vhodné.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil MJ z důvodu zamezení střetu zájmů.

9. Specifikace 2.VS programu EPSILON s ohledem na 1.VS programu TRIO

Předsednictvo projednalo možnosti vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu EPSILON.
V příštím roce TA ČR počítá s vyhlášením 3. veřejných soutěží, a to:
•
•
•

GAMA, PP1 – 3. veřejná soutěž (leden);
EPSILON – 2. veřejná soutěž (březen);
DELTA – 3. veřejná soutěž (květen).

10. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení vyhlášení Výzvy v poptávkové řízení pro
program BETA
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení vyhlášení Výzvy v poptávkové
řízení pro program BETA:

Předsednictvo schválilo vyhlášení Výzvy v poptávkovém řízení s názvem „Návrh
a administrativní podpora opatření v souvislosti s ukončením programu BETA a zavedením
programu BETA 2.“

11. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska ze 46. zasedání KR

Předsednictvo souhlasí s návrhem odpovědi na Doporučení a stanoviska ze 46. zasedání KR
a pověřuje KaTA předáním odpovědi předsedovi KR.

12. Pozvánky na akce

Předsednictvo se předloženými pozvánkami bude zabývat na svém dalším zasedání.
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13. BETA – rozhodnutí o výsledku závěrečného hodnocení projektů

Předsednictvo rozhodlo o ukončení předložených projektů na základě výsledku závěrečného
hodnocení.
Předsednictvo na základě výsledku průběžného oponentního řízení rozhodlo o vyplacení
podpory na řešení etapy 2 příjemci projektu TB0400MD010.
Předsednictvo rozhodlo o ukončení projektu TB930MZP001.

14. BETA – rozhodnutí o postupu ve věci zadávacího řízení TB030MZP002

Předsednictvo rozhodlo o zrušení zadávacího řízení pro projekt TB940MZP002 vzešlý
z výzkumné potřeby MŽP s názvem „Stanovení POPs nově zařazených do Stockholmské
úmluvy“.
Předsednictvo ukládá KaTA ve spolupráci s resortem přepracovat ZD k této veřejné zakázce
a bezodkladně ji vyhlásit formou veřejné zakázky malého rozsahu.

15. BETA – rozhodnutí ve věci realizaci projektu TB940MZP003

Předsednictvo rozhodlo o odstoupení od smlouvy s řešitelem projektu TB940MZP003
(CENIA, česká informační agentura životního prostředí, IČ: 45249130) s názvem „Zpracování
metodiky prognózování odpadů“.
Předsednictvo pověřuje KaTA vypořádáním závazků plynoucích ze Smlouvy, a to
s následujícími záměry.

Dosavadní vyplacená podpora bude uznána jako adekvátní cena za provedené činnosti
k dosažení dosavadního výsledku typu „O“ a budou využity jako návrh metodiky (a systému
pro výpočet hodnot produkce odpadů jednotlivých let prognózy) pro účely nově vyhlášeného
zadávacího řízení (tedy zbývající hodnotě uvažované podpory).

Strana 6/7

KaTA převezme dosud vytvořené výstupy v podobě výsledku typu „O“, které budou použity
jako součást bezprostředně nově vyhlášeného zadávacího řízení s dobou řešení od ledna
2016.

16. Úkoly TA ČR z Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) a Surovinové politiky České
republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
Předsednictvo se zabývalo předloženými úkoly TA ČR plynoucími z Národního akčního plánu
čisté mobility (NAP CM) a Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin
a jejich zdrojů.

17. Usnesení 133. zasedání Pléna ČKR

Předsednictvo bere na vědomí usnesení 133. zasedání Pléna ČKR ze dne 3. 12. 2015.

18. Společné prohlášení ČKR a SRK ze dne 4. 12.

Předsednictvo vzalo na vědomí společné prohlášení ČKR a SRK ze dne 4. 12. 2015.

19. Report – změnová řízení dle SME – 07 za období listopad 2015

Předsednictvo bere na vědomí report změnových řízení za období listopad 2015.

Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

17. 12. 2015 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listiny z 280. zasedání předsednictva TA ČR z 9. a 10. 12. 2015
Program 280. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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