Zápis z 372. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-9/2018

23. 3. 2018, 9:30–12:45 h

Fara Rančířov, Rančířov 1, 586 01 Jihlava

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

Drahuše Rottová (DR), Petr Matolín (PM), Markéta Kühnelová (MK), Radim
Klimeš (RK), Martin Bunček (MB), Martina Křepelková (MKř), Kateřina Kusáková
(KK), Vladimír Kubíček (VK)
Ondřej Tušl (OT)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 371. zasedání přTA
Zápis z 371. zasedání přTA ze dne 8. 3. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Vypořádání připomínek od RVVI k návrhu programu KAPPA
Předsednictvo projednalo a schválilo vypořádání připomínek od RVVI k programu KAPPA
a ukládá KaTA předložit program do Meziresortního připomínkového řízení (MPŘ)
s navrhovanými změnami formálního charakteru s tím, že bude rozšířen seznam
nepovinných připomínkových míst, a to o AV ČR, GA ČR, ÚOHS, HK ČR, SP ČR a Úřad ministra
pro lidská práva.
3. Úprava programu Národní centra kompetence 1
Předsednictvo souhlasí s předloženou úpravou programu NCK1.

Předsednictvo souhlasí s dohodnutými změnami v Zadávací dokumentaci 1. VS programu
NCK1.

4. Veřejná zakázka na expertní podporu programu BETA2
Předsednictvo schválilo zadání veřejné zakázky na expertní podporu programu BETA2
(právně-metodická podpora a projektové řízení významných projektů) v předloženém
rozsahu.

5. BETA2 – TIRAMD701 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
Letiště Praha, a. s., K Letišti, 161 00 Praha 6, IČ: 28244532, ve veřejné zakázce pod kódem
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TIRAMD701 s názvem „Sjednocení a standardizace ARFF výcviku v ČR včetně ověřování
kvalifikační úrovně“ jako vhodné.

S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 1 137 528,- Kč.

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 a přípravu smlouvy včetně
kontroly podmínek uzavření. Smlouva bude předložena k podpisu předsedovi TA ČR
po zajištění podpisu vybraného účastníka.

6. BETA2 – TITXMZP712 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMZP712 s názvem
„Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti“, a to
typem řízení Soutěžní dialog.
Předsednictvo podmiňuje realizaci projektu řízením projektu ze strany resortu, a to tzv.
„typem R“.

Vyhlášení veřejné zakázky provede neprodleně ředitel Kanceláře TA ČR a dále bude jednat za
zadavatele ředitel Sekce realizace rezortních potřeb, který zajistí administraci veřejné
zakázky a úkony s tímto spojené (komunikaci s příslušnými registry, jmenování komise
apod.). Rozhodnutí o výběru učiní přTA a podpis smlouvy provede předseda TA ČR.

7. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TH02030707
Předsednictvo rozhodlo o předčasném ukončení projektu TH02030707 na žádost příjemce
s ohledem na uvedené skutečnosti.

TF05000045
Předsednictvo rozhodlo o zamítnutí žádosti o změnu rozpočtu projektu TF05000045 s tím, že
příjemce projektu musí akceptovat Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

8. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení žádosti o změnu rozpočtu projektu
TJ01000183
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení žádosti o změnu rozpočtu
projektu č. TJ01000183 se závěrem:
Předsednictvo jednomyslně schválilo žádost o změnu rozpočtu projektu č. TJ01000183.
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9. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení ZD 1. VS programu NCK1
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení Zadávací dokumentace pro
1. veřejnou soutěž programu NCK1 se závěrem:
Předsednictvo jednomyslně schválilo Zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži programu
Národní centra kompetence 1.

Zadávací dokumentace pro tuto VS bude ještě zpřesněna/upravena s ohledem na rozhodnutí
učiněné přTA v bodě 2 tohoto zápisu.

10. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
• dne 17. 4. se konference Byznys s inovacemi 2018, pořádané AVO, zúčastní MDu;
• dne 17. 4. se LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR zúčastní PK;
• dne 17. 4. se schůzky se zástupci brazilské organizace SENAI zúčastní PO a JP;
• ve dnech 30.-31. 5. se konference o veřejné podpoře, pořádané ÚOHS zúčastní MB.

PO se dne 28. 3. zúčastní akce v Českých Budějovicích s názvem Kybernetická revoluce CZ
2018 a zřejmě bude přizván dne 29. 3. na 334. zasedání RVVI, a tak by se případně neúčastnil
následujícího zasedání přTA.
MDu informoval, že se dne 27. 3. zúčastní Organizačního výboru připravované mezinárodní
výstavy vynálezů INVENT Aréna, kde bude zastupovat i TA ČR. Samotná výstava se uskuteční
20.–22. 6. v Třinci a je plánována účast PO.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 26.-29. 3. 2018.

11. Informace z jednání Rady ESIF
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání Rady pro evropské strukturální
a investiční fondy (ESIF), kterého se dne 1. 3. zúčastnil MB.

12. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí předloženou průběžnou informaci o programech TA ČR s tím,
že žádá KaTA, aby zajistila překlad grafické přílohy k programu DELTA do anglického jazyka
pro využití při jednáních se zahraničními partnery.
13. Průběžná informace o čerpání rozpočtu
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období
leden-únor 2018.
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14. Průběžná informace stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí informace o stavu kontrol za období únor 2018.
15. ISTA – informace o aktuálním stavu
MB informoval o jednání Řídícího výboru ISTA, které se uskutečnilo dne 7. 3.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

16. Informace k jednáním předsedy TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace k účasti PO na 10. zasedání Řídícího výboru pro
implementaci exportní strategie ČR – MPO, které se uskutečnilo dne 16. 2. 2018. Řídící výbor
podporuje aktivity tzv. Týmu Česko, kde TA ČR aktivně participuje.
PO informoval o jednání se zástupci MPO k otázce nastavení programů a výzev.

PO dále informoval o jednání s náměstkem MŠMT p. Dolečkem dne 21. 3., kterého se zúčastnil
společně se ZK.

17. Různé

Nanoprogress, z. s. – ESCA prestižní ocenění
Předsednictvo bere na vědomí informaci o získání Zlaté známky klastrové excelence, která
byla udělena klastrové organizaci Nanoprogress, z. s., Evropským sekretariátem
pro klastrovou analýzu (ESCA) s tím, že TA ČR je partnerem tohoto klastru.

Tato informace bude zveřejněna v Newsletteru TA ČR.

Veřejná konzultace Call for feedback on missions
Předsednictvo se zabývalo předloženým vyplněním údajů k veřejné konzultaci EK
k tzv. Mazzucato reportu a souhlasí s návrhem odpovědi s tím, že budou ještě ke stávajícím
2 missions (Carbon free and more secure transportation, Healthy and independent ageing)
ze strany přTA doplněny další 3 mission – přTA předloží návrhy na 373. zasedání a následně
bude konzultace dopracována a odeslána.

Memorandum s asociací GITA
TA ČR obdržela návrh memoranda o spolupráci od gruzínské asociace GITA s žádostí
o vyjádření a jeho podpisu.
Předsednictvo souhlasí s navrženým memorandem s tím, že dojde ze strany KaTA ke změně
kontaktní osoby a KaTA dohodne termín podpisu.
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Dotazy ze semináře NCK1 – vypořádání
Předsednictvo se zabývalo vypořádáním dotazů vzešlých ze semináře před vyhlášením 1. VS
programu NCK1 a dohodlo se, že bude rozesláno členům přTA k vyjádření do 26. 3.
a následně zveřejněno na webových stránkách TA ČR.

Informace z 81. zasedání VR TA ČR
PO informoval o jednání VR, která se ještě znovu po společném zasedání zabývala otázkou
hodnocení projektů. Závěry z VR budou zprostředkovány tajemnici přTA a následně se jimi
budou přTA a KaTA zabývat.

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

29. 3. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 372. zasedání předsednictva TA ČR
Program 372. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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