Zápis z 367. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-4/2018

1. 2. 2018, 9:10–15:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

Markéta Kühnelová (MK), Martin Bunček (MB), Drahuše Rottová (DR) – účast
pouze před hodnocením ÉTA 1. VS
Petr Matolín (PM), Radim Klimeš (RK), Martina Křepelková (MKř)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 366. zasedání přTA
Zápis z 366. zasedání přTA ze dne 25. 1. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. TITSSUJB702 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky veřejné zakázky
Předsednictvo rozhodlo o akceptaci nabídky účastníka č. 1 Státní ústav jaderné, chemické
a biologické ochrany, v. v. i., Kamenná 71, 262 31 Milín, IČ: 70565813 ve veřejné zakázce pod
kódem TITSSUJB702 s názvem „Vliv koncentrace a velikostní distribuce aerosolových částic
na poměr vázané a nevázané složky přeměnových produktů radonu“. Požaduje však
následující promítnutí do závazných parametrů – projektový rámec bude odpovídat tomu,
který byl součástí výzvy k podání nabídky, zejména jde o harmonogram výsledků.
V návaznosti také bude přizpůsobena alokace činností jednotlivých osob v jednotlivých
kvartálech. Dále požaduje explicitní vyjádření souhlasu se stanovenými technickými
a netechnickými podmínkami zadavatele a doplnění vyjádření k netechnické podmínce, která
požaduje uvedení předpokládaných cen měření v podmínkách jednotlivých pracovišť
a pobytových prostor.
Předsednictvo rozhodlo, že ředitel Sekce realizace rezortních potřeb, který jedná
za zadavatele, oznámí tuto skutečnost účastníkům zadávacího řízení a po uplynutí příslušné
lhůty zajistí v rámci Sekce realizace rezortních potřeb dokončení administrace zadávacího
řízení. Dále bude vyzván vybraný účastník k jednání před uzavřením smlouvy k vypořádání
požadavků stanovených v předchozím odstavci tohoto rozhodnutí. Smluvní podmínky budou
upřesněny v rámci ISRB. Teprve poté bude možné s uvedeným účastníkem po splnění
podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřít Smlouvu dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku
3 290 856,- Kč.
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3. Hodnocení výsledků 1. VS programu ÉTA
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 1. veřejné soutěže programu
ÉTA.

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích 1. veřejné soutěže programu ÉTA se zúčastnil
zástupce kontrolní rady prof. Štěpánek.
V souladu s Jednacím řádem se členové předsednictva v případech, kde byli ve střetu zájmů,
neúčastnili jednání a rozhodování o návrhu projektu.

Při projednávání návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu
(Rady programu ÉTA) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.

Předsednictvo souhlasilo se všemi stanovisky Rady programu ohledně doporučení
či nedoporučení k podpoře s výjimkou následujících projektů:
• TL01000467, kde přTA nesouhlasí se stanoviskem Rady programu a návrh projektu
rozhoduje podpořit z programu ÉTA.
• TL01000080, kde přTA nesouhlasí se stanoviskem Rady programu a návrh projektu
rozhoduje nepodpořit z programu ÉTA.
Odlišná stanoviska přTA a jejich zdůvodnění budou zveřejněna na webových stránkách
TA ČR.

Předsednictvo rozhodlo o podpoře 94 projektů, které byly vyhodnoceny jako doporučené
k podpoře.
Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 1. 2. 2018.
Budou zveřejněny celkem dva seznamy projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:
1. Projekty doporučené k podpoře – uchazečům bude nabídnuto uzavření Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory.
2. Projekty, které nejsou doporučeny k podpoře.

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

8. 2. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 367. zasedání předsednictva TA ČR
Program 367. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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