Zápis z 286. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-5/2016

4. 2. 2016, 13:00–17:15 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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)
Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 285. zasedání přTA

Zápis z 285. zasedání přTA ze dne 28. 1. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Plnění úkolů Akčního plánu protikorupčního programu TA ČR za rok 2015

Předsednictvo vzalo na vědomí plnění úkolů Akčního plánu protikorupčního programu TA ČR
za rok 2015.

3. Plán PR aktivit na rok 2016

Předsednictvu představila tisková mluvčí, p. Drábková, Akční plán PR aktivit na rok 2016
současně s přehledem finančního plánu na letošní rok.
Předsednictvo schválilo Akční plán PR aktivit na rok 2016 a rozpočet na PR pro letošní rok
vzalo na vědomí.

4. Auditní plán na rok 2016

Předsednictvo schválilo předložený Auditní plán na rok 2016, který vzala na vědomí KR na
svém 48. zasedání dne 21. 1. 2016.

Strana 1/5

5. SME-10 – Směrnice o zrušení veřejné soutěže – verze 2

Předsednictvo po diskuzi schválilo SME-10 Směrnici o zrušení veřejné soutěže – verze 2.

6. Návrh odpovědi na dopis MF týkající se vztahu rozpočtových pravidel a správního řádu

Předsednictvo projednalo předložený návrh dopisu adresovaného MF v záležitosti
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, týkajícího se vztahu rozpočtových pravidel
a správního řádu, a doporučení postupu MF s několika variantami na legislativní úpravu
rozpočtových pravidel.

7. EPSILON – hodnoticí a bonifikační kritéria

Předsednictvo projednalo a schválilo navržená hodnoticí a bonifikační kritéria pro
2. veřejnou soutěž programu EPSILON (EPSILON 2).

8. TF02000057 – odpověď MV ohledně možnosti podpoření projektu ve 2. VS programu DELTA

Předsednictvo bere odpověď MV na vědomí a ukládá KaTA uzavřít s příjemcem projektu
TF02000057 Smlouvu o poskytnutí účelové podpory.

9. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek
TB0500MD005

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5 11000 Praha, IČ: 00216208, ve veřejné zakázce
malého rozsahu TB0500MD005 s názvem „Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady
(nové) dostupnosti na pracovní trh“ jako nejvhodnější.
Jednání a rozhodnutí o veřejné zakázce TB0500MD005 se neúčastnil MJ z důvodu zamezení
střetu zájmů.
TB0500MD006
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
ABIRAIL CZ, s. r. o., Peroutková 60200 Brno, IČ: 01732544, ve veřejné zakázce malého
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rozsahu TB0500MD006 s názvem „Návrh uceleného informačního systému v systému drah
(železnice) pro cestujícího“ jako nejvhodnější.
TB050MZP021
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
ENVIROS, s. r. o., Na rovnosti 2246/1 13000 Praha, IČ: 61503240, ve veřejné zakázce malého
rozsahu TB050MZP021 s názvem „Návrh metodiky pro zjištění environmetálních přínosů
implementace dobrovolných nástrojů v podnicích a jejich finanční vyčíslení včetně zjištění
současného stavu“ jako nejvhodnější.

10. Odvolání a nominace nových členů rad programů

Předsednictvo na základě předložené rezignace odvolalo Ing. Michala Hnízdila z funkce člena
Rady programu CK.

11. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení žádosti o prodloužení termínu odevzdání
průběžných zpráv u projektu TA03010893

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení žádosti o prodloužení termínu
odevzdání průběžných zpráv u projektu TA03010893:
Předsednictvo schválilo prodloužení termínu odevzdání průběžných zpráv u projektu
TA03010893.

12. Odpověď na Doporučení a stanoviska ze 48. zasedání KR

Předsednictvo vzalo na vědomí finální podobu odpovědi na Doporučení a stanoviska plynoucí
ze 48. zasedání KR.

13. Stanovisko k poskytnutí podpory v programu EPSILON 2

Předsednictvo diskutovalo o možnosti proplacení podpory (resp. uznatelných nákladů)
řešitelům v EPSILON 2 v roce 2017 s tím, že vyhodnocení veřejné soutěže a začátek řešení
projektů by spadalo již do roku 2016.
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14. Různé
Informace z jednání o rozpočtu TA ČR s ÚV dne 3. 2. 2016
RB informovala o jednání k rozpočtu TA ČR s Úřadem vlády ČR, které se uskutečnilo dne 3. 2.
2016 za účasti RB, MB a LK.
Závěry z jednání se SP ČR k plnění úkolů vyplývajících ze společného memoranda
RB informovala o účasti na jednání Expertního týmu SP ČR pro oblast VaVaI dne 2. 2., kde se
uskutečnila diskuze o patentovém systému, o zákonu 130/2002 Sb. – postup v PSP ČR.
Dne 3. 2. se uskutečnila schůzka zástupců TA ČR a SP ČR ke spolupráci formou memoranda
a vyhodnocení této spolupráce v uplynulém roce.
RB uvedla, že byli jmenování zbývající 3 členové do RVVI, a to prof. Vondrák, Ing. Palíšek
a prof. Kůs.
Předsednictvo bylo informováno, že dne 17. 2. se uskuteční 23. schůze VVVKMT. S ohledem
na stávající program schůze se zástupce TA ČR této schůze účastnit nebude.
RB uvedla, že dne 23. 2. 2016 navštíví TA ČR pan poslanec Mihola, který je zároveň členem
Výboru VVKMT. Na tomto pracovním setkání bude panu poslanci prezentována činnost
TA ČR.
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MB informoval o schůzce s p. Šumpelou z HK ČR o další spolupráci s TA ČR. Bylo dohodnuto,
že si mezi sebou tyto subjekty budou vyměňovat PR aktivity.
MJ informoval o přípravě na certifikaci prvé z metodik, která se týká činnosti TA ČR.
Předsednictvo vzalo všechny informace na vědomí.

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

11. 2. 2016 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 285. zasedání předsednictva TA ČR
Program 285. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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