Zápis z 359. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-34/2017

16. 11. 2017, 10:05–11:40 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Očko (PO), Zdeněk Kůs (ZK), Jiří Plešek (JP), Martin Duda (MDu)

Drahuše Rottová (DR), Luděk Knorr (LK), Lukáš Kačena (LKa), Radim Klimeš
(RK), Martin Bunček (MB), Martina Křepelková (MKř)
Pavel Komárek (PK), Markéta Kühnelová (MK)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 358. zasedání přTA
Zápis z 358. zasedání přTA ze dne 2. 11. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Delegační dohoda mezi TA ČR a MF ČR pro realizaci programu v rámci implementační
struktury EHP a Norských fondů na období 2014 – 2021
Předsednictvo schválilo znění Delegační dohody mezi MF ČR a TA ČR s drobnou změnou,
a to doplněním požadavku na předfinancování v kapitole III. Rozsah spolupráce. Finální znění
Delegační dohody bude zprostředkováno členům přTA e-mailem.
3. Schválení SME–01 Směrnice o řízení vnitřních předpisů
Předsednictvo schválilo verzi č. 5 SME-01 Směrnice o řízení vnitřních předpisů
v předloženém znění.

Předsednictvo se v rámci tohoto bodu dohodlo, že na jedno z prvních zasedání přTA v roce
2018 bude předložena prezentace k projektu PROADMIN.

4. Návrh na změnu programu ZÉTA
Předsednictvo schválilo návrh na změnu programu ZÉTA související s vyhlášením společné
mezinárodní výzvy v rámci GENDER NET PLUS.

5. Schválení dokumentu GENDER NET PLUS – TA ČR Funding Organisation Rules
Předsednictvo schválilo dokument TA ČR – Funding Organisation Rules: GENDER NET PLUS,
ve kterém jsou vyspecifikovány národní podmínky závazné pro českého partnera projektu.
6. BETA 2 – TITXMD706 připravený pro vyhlášení veřejné zakázky
Předsednictvo na základě seznámení s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMD706 – „Návrh a ověření
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inteligentního systému zabezpečení LED návěstidel v souladu s požadavky nařízení EU
č.139/2014“, a to typem řízení „Soutěžní dialog“.

Po kontrole zadávací dokumentace právním úsekem schválí neprodleně předseda TA ČR
vyhlášení veřejné zakázky a dále bude jednat za zadavatele ředitel KaTA, který zajistí
administraci veřejné zakázky a úkony s tímto spojené (komunikaci s příslušnými registry,
jmenování komise, apod.).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena s ohledem na charakter zadávacího
řízení jako maximální výše podpory – 18 000 000,- Kč, s předpokladem, že v průběhu
zadávacího řízení dojde ke snížení hodnoty veřejné zakázky.

7. BETA 2 – TITXMZP703 připravený pro vyhlášení veřejné zakázky
Předsednictvo na základě seznámení s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMZP703 – „Vysychání toků
a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů“, a to typem
řízení „Soutěžní dialog“.

Po kontrole zadávací dokumentace právním úsekem schválí neprodleně předseda TA ČR
vyhlášení veřejné zakázky a dále bude jednat za zadavatele ředitel KaTA, který zajistí
administraci veřejné zakázky a úkony s tímto spojené (komunikaci s příslušnými registry,
jmenování komise, apod.).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena s ohledem na charakter zadávacího
řízení jako maximální výše podpory – 10 000 000,- Kč, s předpokladem, že v průběhu
zadávacího řízení dojde ke snížení hodnoty veřejné zakázky.

8. BETA 2 – TITXCBU0001připravený pro vyhlášení veřejné zakázky
Předsednictvo na základě seznámení s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXCBU701 – „Výzkum složení
ovzduší při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem pro stanovení
minimálního objemového průtoku větrů“, a to typem řízení „Soutěžní dialog“.

Po kontrole zadávací dokumentace právním úsekem schválí neprodleně předseda TA ČR
vyhlášení veřejné zakázky a dále bude jednat za zadavatele ředitel KaTA, který zajistí
administraci veřejné zakázky a úkony s tímto spojené (komunikaci s příslušnými registry,
jmenování komise, apod.).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena s ohledem na charakter zadávacího
řízení jako maximální výše podpory – 3 000 000,- Kč, s předpokladem, že v průběhu
zadávacího řízení dojde ke snížení hodnoty veřejné zakázky.
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9. BETA 2 – TITXMZP706 připravený pro vyhlášení veřejné zakázky
Předsednictvo na základě seznámení s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMZP706 – „Ochrana
obojživelníků v souvislosti s nově se šířícími infekčními nemocemi“, a to typem řízení
„Soutěžní dialog“.

Po kontrole zadávací dokumentace právním úsekem schválí neprodleně předseda TA ČR
vyhlášení veřejné zakázky a dále bude jednat za zadavatele ředitel KaTA, který zajistí
administraci veřejné zakázky a úkony s tímto spojené (komunikaci s příslušnými registry,
jmenování komise, apod.).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena s ohledem na charakter zadávacího
řízení jako maximální výše podpory – 7 500 000,- Kč, s předpokladem, že v průběhu
zadávacího řízení dojde ke snížení hodnoty veřejné zakázky.

10. BETA 2 – TIRXMZV702 připravený pro vyhlášení veřejné zakázky
Předsednictvo na základě seznámení s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXMZV702 – „Vyhodnocení
možných variant budoucího vývoje evropské integrace“, a to za předpokladu, že řízení
projektu bude zajišťovat resort MZV.

V případě, že resort bude s postupem souhlasit, budou provedeny i následující kroky:
• Po kontrole zadávací dokumentace právním úsekem schválí neprodleně předseda
TA ČR vyhlášení veřejné zakázky a dále bude jednat za zadavatele ředitel KaTA, který
zajistí administraci veřejné zakázky a úkony s tímto spojené (komunikaci
s příslušnými registry, jmenování komise, apod.).
• Předseda TA ČR ve spolupráci s ředitelem Sekce IV. dohodne finální způsob zadání
(typ zadávacího řízení) s MZV.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena s ohledem na charakter zadávacího
řízení jako maximální výše podpory – 1 800 000,- Kč, s předpokladem, že v průběhu
zadávacího řízení dojde ke snížení hodnoty veřejné zakázky.

11. Posun termínu dodání průběžných zpráv za rok 2017 a posun termínu odevzdání aktualizace
implementačního plánu
Předsednictvo rozhodlo o prodloužení termínu pro dodání průběžných zpráv za rok 2017 na
30. 1. 2018.
Předsednictvo souhlasí s posunem termínu odevzdání aktualizace implementačního plánu na
31. 7. 2018.
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12. Vyžádané informace k pokračování v řešení projektu TH02011002 a námitky k odůvodnění
v rozhodnutí
Předsednictvo bere na vědomí vyžádané informace k projektu TH02011002 a zamítá
námitky k žádosti o změnu cíle projektu.
13. Závěry a úkoly ze 77. zasedání VR
Tato informace nebyla přTA projednána.

Jakmile bude k dispozici zápis ze 77. zasedání VR, bude zprostředkován přTA. Tajemnice
přTA zajistí zadání úkolů a přípravu podkladů v souvislosti s podklady pro 78. zasedání VR,
které se uskuteční dne 15. 12. 2017.

14. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
• 9. jednání MV OP PIK se dne 21. 11. zúčastní E. Bendlová;
• setkání s panem poslancem Jiřím Bláhou dne 23. 11. se zúčastní PK;
• česko-čínského sympózia na čínském velvyslanectví se dne 24. 11. zúčastní JP;
• workshopu na téma spolupráce mezi kosmickým a obranným průmyslem v Plzni se
dne 30. 11. zástupce TA ČR nezúčastní.
Předsednictvo se dohodlo na účasti na zasedání NIP následovně:
• 12. 12. od 14-16 h se zasedání NIP zúčastní PO, MD, ZK (předběžně), JP a V. Mařík;
• 13. 12. od 13-15 h se zasedání NIP zúčastní ZK, JP a V. Mařík;
• 19. 12. od 14-16 h se zasedání NIP zúčastní PO, ZK (předběžně), JP a V. Mařík.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týdny 20.-24. 11. a 27. 11.-1. 12.

Na 15. 12. od 13:30 h bude naplánováno jednání přTA s předsedy VR a KR a případně dalšími
zástupci, kde bude mimo jiné i dohodnut termín společného zasedání přTA, VR a KR v roce
2018.

15. Průběžná informace o programech TA ČR
Tato informace nebyla přTA projednána a bude předložena na příští zasedání.
16. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Tato informace nebyla přTA projednána a bude předložena na příští zasedání.
17. Průběžná informace o stavu kontrol
Tato informace nebyla přTA projednána a bude předložena na příští zasedání.
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18. Různé

Norské fondy
LKa informoval o stakeholders consultation, která proběhla dne 8. 11. a následně proběhlo
i jednání s donory a zde byly diskutovány základní parametry programu.
Kancelář TA ČR předpokládá předložení základních parametrů programu na následující
zasedání.

S ohledem na potřebu schválení programu vládou tak, aby byly TA ČR přiznány finance do
rozpočtu na rok 2019 se přTA dohodlo, že základní parametry programu budou předloženy
na poslední letošní zasedání VR a KR.
Předsednictvo bylo informováno, že LK rezignuje ke konci roku na funkci ředitele KaTA a LKa
podal výpověď a též ke konci roku ukončí zaměstnanecký poměr v TA ČR.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

30. 11. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 359. zasedání předsednictva TA ČR
Program 359. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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