Zápis z 281. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/94815-16/2015

17. 12. 2015, 9:00–16:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

1. Kontrola zápisu a úkolů z 280. zasedání přTA

Zápis z 280. zasedání přTA z 9. a 10. 12. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Statistické pracoviště

Předsednictvo odložilo projednání tohoto bodu na další zasedání.

3. Hodnocení návrhů projektů v rámci 2. veřejné soutěže programu DELTA

Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 2. veřejné soutěže programu
DELTA (DELTA 2).
V souladu s Jednacím řádem se členové předsednictva v případech, kde byli ve střetu zájmů,
neúčastnili jednání a rozhodování o návrhu projektu.
Při projednáváni návrhů projektů přTA vycházelo ze všech poskytnutých podkladů a při
jednání je zohlednilo.

Předsednictvo schválilo k podpoře 14 návrhů projektů a všechny změny nákladů navrhované
Radou programu.
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Předsednictvo se dohodlo, že těchto 14 projektů bude podpořeno v celkovém objemu
51,7 mil. Kč na první rok řešení, tj. 2016.
Předsednictvo u projektů TF02000044 a TF02000064 rozhodlo odlišně oproti stanovisku
Rady programu DELTA. U projektů TF02000057 a TF02000062 předsednictvo doplnilo
závěrečné stanovisko RP. Zdůvodnění odlišných stanovisek bude zveřejněno společně
s výsledky veřejné soutěže.
Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 21. 12. 2015.

Budou zveřejněny celkem dva seznamy projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:
1. Projekty doporučené k podpoře – předkladatelům bude nabídnuto uzavření Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory.
2. Projekty, které nejsou doporučeny k podpoře.

Předsednictvo se dohodlo, že u všech vybraných návrhů projektů k podpoře bude od
předkladatelů před podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové podpory vyžadováno doložení,
jakým způsobem mají zajištěnu ochranu duševního vlastnictví a rozdělení práv k němu mezi
českým a zahraničním subjektem.
Předsednictvo dále požaduje, aby předkladatelé projektů, které byly vybrány k podpoře,
doložili následující skutečnosti:
•

•

•

Potvrzení certifikačního orgánu v případě, že projekty mají výsledek typu
Nmet – certifikovaná metodika.
Finanční plán, pokud je příjemcem společnost (podnik) mladší 18 měsíců od data
zápisu do OR do data odeslání elektronického návrhu projektu do veřejné soutěže
(VS), prostřednictvím kterého prokáže, že je zajištěno finanční krytí projektu
a činnosti organizace (dle podmínek Zadávací dokumentace).
Doložení vlastnických struktur v případě, že u některého z uchazečů bylo
identifikováno odborným hodnotitelem mírné nebo vyšší riziko.
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•

•

Předkladatelé projektů, u nichž byly při hodnocení nejasnosti v oblasti ekonomického
zdraví apod., musí doložit 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 zákonem
č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví a v souladu se Zadávací dokumentací).
V případě, že předkladatel v návrhu projektu deklaroval doložení
Pre-existing knowledge, musí tak učinit před uzavřením Smlouvy.

Předsednictvo požaduje, aby KaTA pečlivě sledovala řešení podpořených projektů s ohledem
na hospodaření s finančními prostředky státu.

4. Harmonogram veřejných soutěží v roce 2016

Předsednictvo se zabývalo předloženým harmonogramem veřejných soutěží v roce 2016
spolu s informacemi pro uchazeče ohledně tohoto harmonogramu, které budou zveřejněny
na webových stránkách TA ČR.

5. GAMA 3 VS – Zadávací dokumentace a dokumenty k vyhlášení VS

Předsednictvo schválilo předložené dokumenty pro potřeby vyhlášení 3. veřejné soutěže
programu GAMA, PP1:
•
•
•
•
•

Zadávací dokumentaci;
Smlouvu/Rozhodnutí o poskytnutí podpory;
Čestné prohlášení;
Formulář výpisu rejstříku trestů a
Všeobecné podmínky.

6. Návrh programu ÉTA – druhá verze

Předsednictvo projednalo předložený návrh programu ÉTA a vzalo na vědomí aktuální stav
přípravy tohoto programu, předkládací zprávy a podkladovou analýzu programu.
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7. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA04011743
Předsednictvo schválilo žádost o změnu dalšího účastníka příjemce projektu TA04011743.
TA01030464
Předsednictvo se dohodlo, že stanovisko oponentní komise nebude měněno, a bere jej na
vědomí, a vzhledem k doložení všech potřebných dokladů od řešitele projektu přTA ukončuje
projekt se závěrem „Splnil stanovené cíle a výsledku bylo dosaženo“.
Jednání a rozhodnutí o záležitosti projektu TA01030464 se nezúčastnil MB z důvodu
zamezení střetu zájmů.
TE02000177
Předsednictvo schválilo žádost ve věci změny dalšího účastníka projektu TE02000177 ze
společnosti RANADAL, s. r. o na První Jílovskou, a. s.
TA04010143
Předsednictvo schválilo žádost o navýšení celkových uznaných nákladů a s tím související
výši podpory v letech 2016 a 2017, rozšíření dílčích činností v letech 2016 a 2017, přidání
dvou výsledků druhu G – funkční vzorek a X – jiné příjemci projektu TA04010143.
TA01010796
Předsednictvo schválilo žádost o prodloužení doby řešení projektu TA01010796, změny
rozpočtu (navýšení neveřejných zdrojů a podpory), posunu termínu dosažení a realizace
výsledků, přidání nových výsledků do projektu a změnu dílčích cílů projektu.
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8. TA04031603 – zvýšení celkových uznaných nákladů a s tím související podpory projektu

Předsednictvo s ohledem na závěry mimořádného oponentního řízení schválilo navýšení
rozpočtu projektu TA04031603 na rok 2016 a 2017.

9. Elektronický formulář pro změnové řízení

Předsednictvo schválilo používání elektronického formuláře ve formátu ZFO (formát
používaný např. u datových schránek) pro interní schvalovací proces změnového řízení
v Oddělení realizace projektů.

10. Schválení Plánu činností předsednictva TA ČR na rok 2016

Předsednictvo schválilo předložený Plán činností přTA na rok 2016 a požaduje po KaTA, aby
s ohledem na předkládání materiálů do vlády, na RVVI apod. zajistila včasné projednání
těchto záležitostí na přTA a následně též jejich včasné odeslání příslušnému orgánu.

11. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci projektů
TB05CUZK002

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Telematix Software, a. s., Branická 66/69, Praha 4, 147 00, IČ: 26742659 ve veřejné zakázce
malého rozsahu TB05CUZK002 s názvem „Integrace a inovace Databází bodových polí“.
TB050MPO002
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
G E T, s. r. o., Perucká 2540/11a 12000 Praha, IČ: 49702904, ve veřejné zakázce malého
rozsahu TB050MPO002 s názvem „Revize přetěžovaných a zbytkových zásob ložisek
hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění dalšího možného pokračování těžby, územní
ochrany, obnovy krajiny a tvorby územního plánu“ jako nejvhodnější.
TB0500MD001
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Ekotechnika, spol. s r. o., Mokropeská 1832 25228 Černošice, IČ: 25147501, ve veřejné
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zakázce malého rozsahu TB0500MD001 s názvem „Stanovení standardu údržby vymezených
druhů letištních ploch a vytvoření regulačního rámce pro prevenci a minimalizaci následků
leteckých nehod při vyjetí z dráhy“ jako vhodné.
TB0500MD004
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Univerzita Pardubice, Studentská 53210 Pardubice 2, IČ: 00216275, ve veřejné zakázce
malého rozsahu TB0500MD004 s názvem „Návrh systému podpory kontinentální
kombinované dopravy - přepravní jednotky“ jako vhodné.
TB0500MD015
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 2657/33a, Brno 63600, IČ: 44994575 jako
vhodné.
TB030MZP005
Předsednictvo rozhodlo o uspořádání oponentního řízení/zjištění stavu projektu pro
stanovení hodnoty výsledku za účelem případného podání insolvenční přihlášky. Zjištění
stavu řešení bude provedeno ve zrychleném režimu.
Předsednictvo souhlasí s uvedeným postupem k projektům TB030MZP007; TB030MZP009;
TB030MZP010 – zjištění současného stavu projektů, zhodnocení dosažených výsledků
a případně další řešení, které si situace bude žádat.

12. BETA – zpráva o stavu úseku a návrh na další organizační opatření

Předsednictvo bere na vědomí informaci o stavu úseku veřejných zakázek ve VaV a souhlasí
s navrženými opatřeními.
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13. Plán veřejnosprávních kontrol na místě pro rok 2015 – zrušení 2 kontrol

Předsednictvo souhlasí se zrušením veřejnosprávní kontroly na místě v r. 2015 u projektu
TA01020512 a TE02000006 a jejich přesunutí do plánu veřejnosprávních kontrol na místě
pro rok 2016.

14. Plán veřejnosprávních kontrol na místě pro rok 2016

Předsednictvo schválilo předložený plán veřejnosprávních kontrol na místě pro rok 2016.

15. Výsledky a úkoly z jednání s MPO

Předsednictvo se dohodlo, že si prostuduje materiály, které budou předány MPO a budou do
konce tohoto roku odeslány MPO.

16. INKA – kompletní převzetí výsledků Fáze 3 Finalizace metodiky

Předsednictvo rozhodlo, že výstupy Fáze 3 projektu INKA – Finalizace metodiky přebírá
a konstatuje, že Objednatel plnění zkontroloval a veškeré jím uplatněné vady, které shledal
před okamžikem převzetí, byly Dodavatelem odstraněny.
Předsednictvo dále rozhodlo o proplacení faktury za toto plnění.

17. Schválení grafické podoby a struktury nového webu

Předsednictvo projednalo předložený podklad k návrhu nové grafické podoby a struktury
webových stránek TA ČR.
Předsednictvo odložilo schválení předloženého návrhu s tím, že po předložení dohodnutých
podkladů bude o věci dále jednáno.

18. Aktivity úseku vnějších vztahů

Předsednictvo bere na vědomí informaci o průběhu a vyúčtování akce Den TA ČR 2015.
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Předsednictvo bere na vědomí hlavní tématiku plánovaných PR aktivit TA ČR a výtvarné
soutěže Propojený svět.

19. Pozvánky na akce

Předsednictvo projednalo předložené akce na následující období.
Dne 14. 1. 2016 se uskuteční 20. schůze VVVKMT, které se zúčastní RB a MB.

20. Průběžná informace o programech TA ČR

Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období listopad
2015.

21. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR

Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období
leden–listopad 2015.

22. Průběžná informace o stavu kontrol

Předsednictvo bere na vědomí informace o stavu kontrol prováděných TA ČR za období
listopad 2015.

23. Průběžná informace o IS TA ČR

Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o Informačním systému TA ČR.

24. Zápis z jednání ke spolupráci s provincií Zhejiang

Předsednictvo bere na vědomí informaci o uskutečněném jednání ke spolupráci s provincií
Zhejiang dne 14. 12. 2015.

Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:

7. 1. 2016 od 9:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 281. zasedání předsednictva TA ČR
Program 281. zasedání přTA
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Zapsal/a:
Kontroloval/a:

Rottová

Bízková
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