Zápis z 287. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-6/2016

11. 2. 2016, 10:45–13:40 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Rut Bízková (RB) - částečně, 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)
RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 286. zasedání přTA

Zápis z 286. zasedání přTA ze dne 4. 2. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Aktualizace pracovních skupin TA ČR

Předsednictvo se zabývalo předloženými přehledy pracovních skupin interních a externích,
ve kterých je TA ČR zapojena.

3. Hodnocení regionálních disparit pro EPSILON 2 – průnik SO ORP; hospodářsky problémové
regiony ve vybraných krajích

Předsednictvo bere na vědomí předložené hodnocení regionálních disparit pro 2. veřejnou
soutěže programu EPSILON a potvrzuje své rozhodnutí z 286. zasedání, kdy bonifikace bude
udělena projektům, řízeným z těchto krajů: Ústecký, Olomoucký, Moravskoslezský
a Karlovarský.

4. Závěry a úkoly z 58. zasedání VR

Předsednictvo se zabývalo závěry a úkoly z 58. zasedání VR TA ČR.
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5. Výsledky jednání se zástupci CEMC a návrh spolupráce

Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o výsledcích jednání se zástupci Českého
ekologického manažerského centra (CEMC).

6. Postup schvalování certifikovaných metodik a uznání výsledku projektu

Předsednictvo se zabývalo návrhem způsobu schvalování certifikovaných metodik a dohodlo
se na postupu ověření/certifikace a struktuře metodiky, které budou užívány v případech
ověření/certifikace Technologickou agenturou ČR.

7. Oznámení příjemce projektu TD03000016 o neuzavření Smlouvy o poskytnutí podpory
a rozhodnutí o případné podpoře dalších projektů
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že příjemce projektu TD03000119 neuzavře
Smlouvu o poskytnutí účelové podpory.

Předsednictvo dodatečně nepodpoří další projekty v pořadí s ohledem na rozvržení
finančních nákladů těchto projektů, které jsou stejné kvality (mají stejné bodové hodnocení)
a které jsou nad rámec financí z neuzavřených smluv.

8. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek
TB050200MD002

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r. o., Ohradské náměstí 15500 Praha,
IČ: 26510634, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB0500MD002 s názvem „Vývoj
a vytvoření regulačního rámce standardu mobilních návěstidel pro zajištění provozu letišť
v režimu VFR noc na bázi LED návěstidel“ jako vhodné.
TB050MMR001
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
České vysoké učení technické v Praze, Zikova 16636 Praha, IČ: 68407700, ve veřejné zakázce
malého rozsahu TB050MMR001 s názvem „Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury“
jako nejvhodnější.
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TB050MMR002
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 165 21 Praha, IČ: 60460709, ve veřejné
zakázce malého rozsahu TB050MMR002 s názvem „Trendy vývoje struktury měst a obcí
v ČR“ jako nejvhodnější.
TB020MZP020
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o zrušení poptávkového
řízení TB050MZP020 s názvem Metody pro komplexní sledování prioritních a emergentních
polutantů ve vodních ekosystémech pro účely monitoringu dle směrnice 2000/60/ES
a dceřiných směrnic.
TB05CUZK001
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 60200 Brno, IČ: 00216224, ve veřejné zakázce
malého rozsahu TB05CUZK001 s názvem „Inovace Základní báze geografických dat
(ZABAGED®)“ jako nejvhodnější.
TB05MPSV015
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 117/18, Praha, 110 00, IČ: 68378122, ve veřejné
zakázce malého rozsahu TB05MPSV015 s názvem „Analýza možnosti flexibilizace pracovní
doby a doby odpočinku“ jako nejvhodnější.
TB05MPSV016
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise požaduje prověření možné duplicity
mezi projekty TB05MPSV016 a GA13-33780S, a pokud se duplicita neprokáže, přTA
schvaluje výběr nabídky uchazeče Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta jako
nejvhodnější. Pokud se ovšem duplicita mezi projekty prokáže, bude nutné veřejnou zakázku
zrušit.
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9. Aktualizovaný přehled úkolů TA ČR z usnesení vlády

Předsednictvo bylo informováno o nových úkolech z usnesení vlády a přehledu úkolů
stávajících a bere je na vědomí – jedná se o zhruba 52 úkolů z 16 materiálů.

10. Nový informační systém – postup prací

Předsednictvu byla předložena zpráva o stavu projektu nového informačního systému TA ČR
za měsíc leden 2016.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

11. Zákon o registru smluv – rozbor

Předsednictvo vzalo na vědomí rozbor Zákona o registru smluv zpracovaný právníky KaTA.
Z této primární analýzy vyplývají některé nejasnosti a riziko významně zvýšené
administrativní náročnosti. Tyto aspekty budou dále řešeny.

12. Reakce na stížnost uchazeče v poptávkovém řízení TB0500MD013

Předsednictvo bere na vědomí zpracovanou odpověď na stížnost uchazeče v poptávkovém
řízení TB0500MD013 a v důsledku námitky stěžovatele požaduje úpravu směrnice SME-16.

13. Různé

EPSILON – cíle NPOV pro 2. veřejnou soutěž
Předsednictvo projednalo povolené prioritní oblasti NPOV pro 2. veřejnou soutěž EPSILON
a shodlo se, že budou stejné jako při 1. VS EPSILON.
Informace z jednání k čínské spolupráci na ÚV ze dne 8. 2. 2016
MB informoval o jednání k čínské spolupráci na ÚV, které se uskutečnilo dne 8. 2. 2016.
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VK podal stručnou informaci o průběhu jednání na MZV a připojil k tomuto tématu informaci
z jednání na MZV, která se uskutečnila v ten samý den dopoledne.
Pozvánka na seminář „25 LET AKREDITACE V ČESKÉ REPUBLICE“ dne 18. 3. 2016
Předsednictvo se dohodlo, že zástupce TA ČR se tohoto semináře nezúčastní.
LK informoval o průběžném jednání s NKÚ, které v TA ČR provádí kontrolu a uvedl, že dne
15. 2. bude od NKÚ předána zpráva z kontroly.
PK informoval, že se dne 16. 3. zúčastní semináře Oceňování duševního vlastnictví v Plzni.
VK uvedl, že dne 10. 2. se uskutečnil seminář k výzvám a podávání projektů do OP PIK, jehož
se zúčastnil.
MJ informoval o proběhlém semináři s pověřenými konzultanty, který se uskutečnil dne 10. 2.
MB podal krátkou informaci o jednání plánovací komise na OP VVV ze dne 9. 2. 2016.
LK informoval o jednání s předsedou ÚPV, které se uskutečnilo dne 10. 2. v sídle TA ČR.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
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Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

18. 2. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 287. zasedání předsednictva TA ČR
Program 287. zasedání přTA
Rottová
Bunček
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