Zápis z 361. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-36/2017

7. 12. 2017, 9:05–12:10 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Očko (PO), Pavel Komárek (PK), Jiří Plešek (JP), Martin Duda (MDu)

Drahuše Rottová (DR), Luděk Knorr (LK), Lukáš Kačena (LKa), Markéta
Kühnelová (MK), Radim Klimeš (RK), Martin Bunček (MB), Martina Křepelková
(MKř), Petr Matolín (PM)
Zdeněk Kůs (ZK)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 360. zasedání přTA
Zápis z 360. zasedání přTA ze dne 30. 11. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Návrh úprav programu EPSILON
Předsednictvo projednalo návrh úprav programu EPSILON předložený na základě závěrů
z 360. zasedání.
3. Upřesnění parametrů 4. VS programu EPSILON
Předsednictvo se opětovně zabývalo upřesněním parametrů 4. veřejné soutěže programu
EPSILON.

Předsednictvo se dohodlo na uskutečnění semináře pro oponenty a hodnotitele pro
4. veřejnou soutěž programu EPSILON, kde budou vysvětlovány mimo jiné i pojmy
„aplikovaný výzkum“ (AV) a „experimentální vývoj“ (EV) a jak hodnotit jejich poměr. Tento
seminář bude nahráván a následně zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

4. TH02030169 – žádost o povolení výjimky ve vztahu ke způsobilosti nákladů dalšího
účastníka
Tento bod byl z projednávání stažen a bude přepracován a následně předložen na některé
z následujících zasedání.

5. TITXMV705 – schválení projektu k vyhlášení VZ
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMV705 s názvem: “Jednotný
výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)”, a to typem řízení „Soutěžní dialog“.
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Po kontrole zadávací dokumentace právním úsekem provede 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.).

6. TITSMMR701 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
č. 1, Univerzita Karlova ve veřejné zakázce TITSMMR701 s názvem: „Socioekonomický vývoj
nemetropolitních oblastí České republiky se zřetelem na rozvojové potřeby jednotlivých
regionů“ jako nejvhodnější.
S uvedeným účastníkem č. 1: Univerzita Karlova, bude po splnění podmínek zákona
č. 134/2016 Sb., uzavřena Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 5 239 200,- Kč.

Ředitel KaTA oznámí tuto skutečnost účastníkům zadávacího řízení a po uplynutí příslušné
lhůty zajistí v rámci Sekce realizace rezortních potřeb dokončení administrace zadávacího
řízení a přípravu smlouvy včetně kontroly podmínek uzavření. Smlouva bude předložena
k podpisu předsedovi TA ČR po zajištění podpisu vybraného účastníka.

7. TITSMZP704 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
Český hydrometeorologický ústav ve veřejné zakázce TITSMZP704 s názvem: „Měření
a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu jednotlivých skupin zdrojů“
jako vhodné. Vzhledem k tomu, že ve lhůtě pro podání nabídek byla doručena pouze jedna
nabídka, neprováděla komise bodové hodnocení dle vyhlášených kritérií. Nabídka účastníka
č. 1 splnila kvalifikaci a byla komisí doporučena k výběru.

Současně předsednictvo rozhodlo o úpravě požadované ve stanovisku komise, tato úprava
bude zohledněna před podpisem smlouvy.

S uvedeným účastníkem č. 1: Český hydrometeorologický ústav, bude po splnění podmínek
zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku
14 150 760,- Kč.

Ředitel KaTA oznámí tuto skutečnost účastníkům zadávacího řízení a po uplynutí příslušné
lhůty zajistí v rámci Sekce realizace rezortních potřeb dokončení administrace zadávacího
řízení a přípravu smlouvy včetně kontroly podmínek uzavření. Smlouva bude předložena
k podpisu předsedovi TA ČR po zajištění podpisu vybraného účastníka.

8. TIRSMD704 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
č. 1 Dynavix a. s., ve veřejné zakázce TIRSMD704 s názvem: „Využití mapových podkladů
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Zabaged pro návrh přesných navigačních aplikací pro cestující se zrakovým nebo jiným
omezením ve veřejné dopravě“ jako ekonomicky nejvýhodnější. Předsednictvo akceptuje
doporučení komise a rozhodlo o zapracování požadavků a doporučení před podpisem
smlouvy.
S uvedeným účastníkem č. 1: Dynavix a. s., bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb.,
uzavřena Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 3 346 560,- Kč.

Ředitel KaTA oznámí tuto skutečnost účastníkům zadávacího řízení a po uplynutí příslušné
lhůty zajistí v rámci Sekce realizace rezortních potřeb dokončení administrace zadávacího
řízení a přípravu smlouvy včetně kontroly podmínek uzavření. Smlouva bude předložena
k podpisu předsedovi TA ČR po zajištění podpisu vybraného účastníka.

9. TITXMZP709 – schválení projektu k vyhlášení VZ
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMZP709 s názvem „Analýza
stávajících DPZ činností v rezortu MŽP a identifikace činností vhodných pro aplikaci DPZ
(datová analýza, analýza stávajících DPZ činností a limity využití DPZ)“, a to typem řízení
„Soutěžní dialog“.
Po kontrole zadávací dokumentace právním úsekem provede 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.).

10. TITSMZP707 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
č. 2: Masarykova univerzita ve veřejné zakázce TITSMZP707 s názvem: „Vliv technického
zasněžování na biologické složky přírodního prostředí na území Krkonošského národního
parku a jeho ochranného pásma“ jako nejvhodnější.
S uvedeným účastníkem č. 2 bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 10 491 890,46 Kč.

Ředitel KaTA oznámí tuto skutečnost účastníkům zadávacího řízení a po uplynutí příslušné
lhůty zajistí v rámci Sekce realizace rezortních potřeb dokončení administrace zadávacího
řízení a přípravu smlouvy včetně kontroly podmínek uzavření. Smlouva bude předložena
k podpisu předsedovi TA ČR po zajištění podpisu vybraného účastníka.

Strana 3/5

11. TITXMZP713 – schválení vyhlášení projektu
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMZP713 s názvem: „Optimální
využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě“, a to typem řízení „Soutěžní dialog“.
Po kontrole zadávací dokumentace právním úsekem provede 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.).

12. Podklady pro výběrové řízení na údržbu a rozvoj aplikace IS BETA
Předsednictvo rozhodlo o schválení návrhu zadávací dokumentace pro poptávkové řízení
– Rozvoj a údržba aplikace ISBETA 2018 a pověřilo ředitele KaTA dalšími kroky za
zadavatele.
13. Odpověď na Doporučení a stanoviska z 62. Zasedání KR
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem odpovědi na Doporučení a stanoviska
vyplývající z 62. zasedání KR.

Upravenou odpověď předloží tajemnice přTA k podpisu PO a následně zprostředkuje
předsedovi KR.
Předsednictvo se zabývalo i přípravou na společné zasedání přTA, VR a KR, které se
uskuteční dne 15. 12. 2017 od 13:00 h.

14. Stanovisko kontrolní rady ke stížnosti TH03010312
Předsednictvo se zabývalo požadavkem KR, který vyplývá z probíhajícího hlasování
per rollam KR ke stížnosti TH03010312, na opětovné doplnění/rozšíření rozhodnutí přTA
k rozhodnutí o tomto projektu.
Předsednictvo se v rámci bodu 13 tohoto zápisu dohodlo na jeho doplnění, a to v souvislosti
s vyjádřením k duplicitě projektu, které bude součástí odpovědi na Doporučení a stanoviska
z 62. zasedání KR.
KaTA byla požádána, aby upravila předložené Rozhodnutí o stížnosti dle diskuze.

15. Podklady pro 78. zasedání VR
Předsednictvo projednalo program 78. zasedání VR a souhlasí s připravenými podklady.

16. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že hodnotícího setkání programu RE:START se dne 14. 12.
zúčastní LKa a PM.
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Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 11.-15. 12. 2017.

17. Informace o opakovaném vyhlášení VZ TIRAMD701
Předsednictvo bere na vědomí informaci o nepodání žádných nabídek v rámci stanovené
lhůty zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRAMD701 s názvem „Sjednocení
a standardizace ARFF výcviku v ČR včetně ověřování kvalifikační úrovně“, zadávané typem
řízení „veřejná zakázka malého rozsahu“, a bere na vědomí její opětovné vyhlášení formou
prodloužení termínu do 30. 1. 2018.
18. Plán aktivit mezinárodní spolupráce TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace o plnění aktivit v roce 2017 a plánovaných
aktivitách v oblasti mezinárodní spolupráce v roce 2018 s tím, že KaTA bude přTA průběžně
informovat během roku 2018.
19. Různé
Předsednictvo bylo informováno, že byl vybrán nový ředitel Sekce rozvoje a řízení programů,
kterým se stal P. Matolín.

PK informoval o jednání Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity, kterého
se dne 6. 12. zúčastnil.
PO podal informaci z 2. schůze VVVKMT, která se uskutečnila dne 6. 12., kde byly úspěšně
projednány (nad)požadavky na institucionální rozpočet TA ČR na rok 2018.

PO informoval, že vznikla Platforma pro humanitní a společenské vědy v rámci ÚV, jejíž další
setkání je plánováno na leden 2018 a na níž bude diskutován program ÉTA.
Jako zástupce TA ČR, který se tohoto jednání zúčastní, byl zvolen MDu.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

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

14. 12. 2017 od 9:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 361. zasedání předsednictva TA ČR
Program 361. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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