Zápis z 290. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-9/2016

3. a 4. 3. 2016, 13:00–14:35 h a 9:00 h–12:00 h
Fara Rančířov, Rančířov, 586 01 Jihlava

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), Jan Krechl (JK)
Ing. Rut Bízková (RB)

Dne 3. 3. 2016 se přTA sešlo od 13:00-14:00 h a projednalo záležitosti k bodům 10, 11 a 12 tohoto
zápisu.
Dále byla projednána i příprava na společné zasedání přTA, VR a KR.

1. Kontrola zápisu a úkolů z 289. zasedání přTA
Schválení zápisu z 289. zasedání přTA ze dne 25. 2. bylo přesunuto na další zasedání.

2. Plnění úkolů z protikorupčního programu s prodlouženým termínem do konce února 2016
Předsednictvo projednalo plnění 4 úkolů plynoucích z Akčního plánu protikorupčního
programu pro rok 2015 s prodlouženým termínem do 29. 2. 2016.

Předsednictvo souhlasí s plněním předložených úkolů a dohodlo se, že pro Akční plán
protikorupčního programu na rok 2016 bude využita tabulka pro soustředění pravomocí
vyplývající z úkolu 1.4.

3. Schválení Akčního plánu k protikorupčnímu programu pro rok 2016
Předsednictvo schválilo Akční plán protikorupčního programu TA ČR pro rok 2016.

4. Vyhodnocení Dne TA ČR 2015 a schválení limitovaného příslibu na Den TA ČR 2016
Předsednictvo schválilo závěrečné vyúčtování Dne TAČR a bere na vědomí závěry interního
auditu č. 9/2015/IA.
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Za organizaci celé akce včetně finančních záležitostí odpovídá manažer akce a za kontrolu
plnění limitovaného příslibu hlavní účetní

5. Zadávací dokumentace ke 2. VS programu EPSILON
Předsednictvo projednalo předloženou Zadávací dokumentaci pro 2. veřejnou soutěž
programu EPSILON (EPSILON 2) a další dokumenty, související s touto soutěží.
Pro uchazeče se připravují 2 semináře, a to v Brně dne 30. 3. 2016 a v Praze dne 5. 4. 2016.
Účast přTA na těchto seminářích bude ještě dohodnuta.

Předsednictvo schvaluje ZD a veškeré předložené dokumenty s ní související.

Předsednictvo souhlasí s návrhem textu pro vyhlášení EPSILON 2 na webové stránky TA ČR,
který bude zveřejněn v den vyhlášení této soutěže.

6. Závazné stanovisko KR ke stížnosti OMEGA 3
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR ke stížnosti příjemce projektu TD03000349
a stížnost zamítá.

7. Žádost o přezkoumání Rozhodnutí o stížnosti na neposkytnutí podpory uchazeči u projektu
TD03000462
Předsednictvo se zabývalo podanou žádostí příjemce projektu TD03000462 o přezkoumání
Rozhodnutí o stížnosti na neposkytnutí podpory uchazeči.
Dle Rozhodnutí o stížnosti na neposkytnutí podpory není proti tomuto rozhodnutí přípustný
žádný opravný prostředek.
Předsednictvo odmítá žádost příjemce projektu TD03000462 dle výše uvedeného důvodu
s tím, že příjemce o rozhodnutí přTA bude písemně vyrozuměn. TA ČR si je vědoma nízké
kvality posudku jednoho oponenta, nicméně na základě standardně provedeného hodnocení
dalších hodnoticích orgánů TA ČR konstatuje, že dle celého uskutečněného hodnoticího
procesu byl projekt nedoporučen k podpoře právem, a že nedošlo k pochybení v rámci
hodnoticího procesu a ani nebyl porušen zákon.
KaTA byla vyzvána, aby prověřila práci jednoho oponenta, který hodnotil projekt
TD03000462, i u dalších jím hodnocených návrhů projektů. V případě, že budou i v dalších
posudcích zjištěny nedostatky, nebude TA ČR napříště oponenta oslovovat.

Strana 2/5

8. Kritéria udržitelnosti center kompetence
Kancelář TA ČR předložila k projednání návrh na vytvoření stanoviska ke kritériu
udržitelnosti center kompetence z důvodu potřebnosti výkladu pojmu udržitelnost projektu
u projektů v programu Centra kompetence.
Předsednictvo souhlasí s přípravou stanoviska k otázce udržitelnosti center.

9. Schválení účetní závěrky za rok 2015
Předsednictvo schválilo účetní závěrku TA ČR ke dni 31. 12. 2015.

10. SME-11 Směrnice pro přípravu a vyhlášení veřejné soutěže – verze 5
Předsednictvo schválilo SME-11 Směrnici pro přípravu a vyhlášení veřejné soutěže – verze 5
s tím, že bude z hlediska hierarchie subjektů upravena příloha Mapa procesu této směrnice.

11. SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže – verze 4
Předsednictvo schválilo revizi SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné
soutěže – verze 4 s tím, že bude z hlediska hierarchie subjektů upravena příloha Mapa
procesu této směrnice.

12. Odvolání proti kontrolnímu protokolu NKÚ
Předsednictvo bere na vědomí kontrolní protokol z kontroly NKÚ prováděné v TA ČR
a uvědomuje si některé nedostatky. TA ČR postupně pracuje na jejich odstraňování
a nápravě.
KaTA byla pověřena, aby zpracovala návrhy opatření u zjištěných nedostatků pro jejich
následné odstranění.

13. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek

TB05MPSV006
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Karlovo náměstí 1359/1 12800 Praha,
IČ: 45773009, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB05MPSV006 s názvem „Výzkum
spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování
dostupnosti sociálních služeb a sociální práce“ jako nejvhodnější

TB05MPSV007
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Karlovo náměstí 12800 Praha, IČ: 45773009,

Strana 3/5

ve veřejné zakázce malého rozsahu TB05MPSV007 s
v posuzování nároku na příspěvek na péči“ jako nejvhodnější.

názvem

„Multidisciplinarita

14. TB030MZP005 – rozhodnutí o ukončení projektu
Předsednictvo se ztotožňuje s výsledkem provedeného oponentního řízení k projektu
TB030MZP005.

Předsednictvo na základě insolvenčního řízení vedeného proti hlavnímu řešiteli GEOMEDIA,
s. r. o. rozhodlo o vypovězení smlouvy k projektu TB030MZP005 s názvem „Minimalizace
dopadu požárních vod na životní prostředí“ a nevyplacení původně plánované finanční
podpory na rok 2016.

Předsednictvo rozhodlo o administrativním ukončení projektu poté, co budou výsledky
v podobě 2x výsledek typu „O“ ve stavu dosaženému ke dni 31. 12. 2015 převzaty TA ČR
a následně předány MŽP jakožto předkladateli výzkumné potřeby, které s tímto postupem
rovněž souhlasí.

15. TB030MMR003 – rozhodnutí o navýšení podpory na rok 2016
Předsednictvo schválilo žádost o upravení podpory na rok 2016 příjemci projektu
TB030MMR003 s názvem „Výzkum vhodných nástrojů ke zvyšování stavební kultury“ s tím,
že celková výše podpory zůstane zachována.
16. Pozvánky na akce
Předsednictvo projednalo účast zástupců TA ČR na předložených akcích.
17. Různé

Mise do Irska
Předsednictvo projednalo zapojení TA ČR do přípravy plánované mise do Irska.

Bylo dohodnuto, že MB bude pověřen k dalšímu jednání s velvyslankyní ČR v Irsku
a zprostředkuje jí seznam firem dle dříve dohodnutého konceptu.
TB9500MD002 – rozhodnutí ve věci veřejné zakázky
Předsednictvo se neztotožňuje s doporučením hodnoticí komise a rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Univerzita Pardubice, Studentská, 532 10 Pardubice, IČ: 00216275 ve veřejné
zakázce malého rozsahu TB9500MD002 s názvem „Bezpečnost systému provozování drážní
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dopravy z hlediska lidského faktoru“ jako nejvhodnější. Podrobné zdůvodnění bude součástí
rozhodnutí.

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

17. 3. 2016 od 9:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 290. zasedání předsednictva TA ČR
Program 290. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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