Zápis z 375. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-12/2018

12. 4. 2018, 9:35–12:05 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

Drahuše Rottová (DR), Petr Matolín (PM), Radim Klimeš (RK), Martin Bunček
(MB)
Zdeněk Kůs (ZK), Martin Duda (MDu), Markéta Kühnelová (MK), Martina
Křepelková (MKř)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 374. zasedání přTA
Zápis z 374. zasedání přTA ze dne 5. 4. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Návrh na změnu programu GAMA
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem na změnu programu GAMA, ale s ohledem
na četnost změn, které bude nutné vysvětlit, a to zejména členům RVVI, se k této
problematice musí uskutečnit interní schůzka v týdnu od 16. 4. za účasti PK (1).
O1: KaTA
T: 20. 4. 2018

Předsednictvo se shodlo na:
• aktualizaci právních dokumentů a s tím spojených úprav pojmosloví v celém
programu,
• prodloužení programu a financování do roku 2022,
• aktualizaci indikátorů a rozpočtu v PP1 dle realizace.

Koncem roku 2018 nebo začátkem roku 2019 se předpokládá vyhlášení VS v PP1.
V roce 2021 by mohla být vyhlášena ještě jedna veřejná soutěž v PP2, která by navazovala na
ukončení OP PIK. O této možnosti bude diskutováno s MPO.

Kancelář TA ČR byla pověřena, aby oslovila platformu Transfera.cz s žádostí o vyjádření
zájmu o pokračování programu (2).
O2: KaTA
KT: 30. 4. 2018

Kancelář TA ČR přepracuje dle dohody rozpočet a indikátory v PP2 dle realizace
(Seal of Excellence) s ohledem na možnost vyhlášení veřejné soutěže v tomto podprogramu
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a společně s návrhem všech ostatních změn předloží po interní schůzce návrh na změnu
tohoto programu na přTA (3).
O3: KaTA
T: 24. 4. 2018
Se členy RVVI bude naplánována diskuze k navrhovaným změnám programu GAMA tak, aby
mohl být tento návrh předložen až na květnové zasedání RVVI.

3. Vypořádání připomínek k návrhu programu DELTA2
Předsednictvo se seznámilo s vypořádáním a zapracováním připomínek k návrhu programu
DELTA2, který zohledňuje i všechny zásadní připomínky ze strany MPO a MŠMT, a to na
základě uskutečněných jednání s těmito resorty.
Toto vypořádání bylo zasláno MPO i MŠMT a ze strany MPO již TA ČR obdržela reakci,
že vypořádání akceptují. Na vyjádření MŠMT se čeká.
Předsednictvo schválilo předložený návrh vypořádání připomínek k návrhu programu
DELTA2. Po obdržení souhlasné reakce ze strany MŠMT předloží KaTA návrh programu na
nejbližší jednání vlády (4).
O4: KaTA
KT: 20. 4. 2018

4. Schválení odborných hodnotitelů komerčního potenciálu pro 4. VS programu EPSILON
Předsednictvo schválilo odborné hodnotitele komerčního potenciálu pro 4. VS EPSILON dle
předloženého seznamu.

5. TITSMZP703 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
č. 1 Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí, 602 00 Brno-střed, IČ: 00216224 ve veřejné
zakázce pod kódem TITSMZP703 s názvem „Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv
přírodních podmínek a antropogenních zásahů“ jako vhodné.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 9 999 426,- Kč.

Předsednictvo doporučuje koordinovat řešení projektu s podobnými projekty z oblasti sucha
a hospodaření s vodou.
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
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kontroly podmínek uzavření. Smlouva bude předložena k podpisu předsedovi TA ČR
po zajištění podpisu vybraného účastníka.

6. TIRMPSV701 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky č. 1
účastníka, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská, 11000 Praha 1,
IČ: 00025950 ve veřejné zakázce pod kódem TIRSMPSV701 s názvem „Inovativní řešení
skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně
diseminačních opatření“ jako vhodné.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., a tohoto
rozhodnutí, uzavřena Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 21 830 000,- Kč
s následujícím:
• Předsednictvo schvaluje doporučení komise a žádost resortu o opravu chyby
v rozhodnutí k prvnímu kolu soutěžního dialogu. Maximální výše uznatelných
nákladů je tedy shodná jako částka projednávaná v prvním kole soutěžního dialogu
a dle doporučení komise činí 21 830 000,- Kč. Resort za účasti administrátorů TA ČR
provede jednání s vybraným účastníkem tak, aby tento resortem řízený projekt
splňoval podmínky pro věcnou úpravu výsledku dle doporučení komise.
•

Předsednictvo určuje dále následující podmínky:
o Budou dosaženy všechny předpokládané výsledky a ke každému výsledku
jeho maximální částka v rozpočtu.
o Osobní náklady nepřesáhnou ceny obvyklé – max. 450,- Kč.
o Obsah jednotlivých kvartálů musí odpovídat stavu výsledku v čase postupu
řešení. Jednotlivé výsledky, jejich obsah a harmonogram řešení, budou
upraveny a jednotlivé výsledky musí obsahovat dohodnuté technické
a netechnické podmínky přijatelnosti nebo způsobu řešení pro resort.

Ředitel Sekce realizace rezortních potřeb, který jedná za zadavatele, zajistí v rámci Sekce
realizace rezortních potřeb za součinnosti resortu dokončení jednání s účastníkem
a dokončení administrace zadávacího řízení s následnou přípravou smlouvy včetně kontroly
podmínek jejích uzavření dle rozhodnutí přTA. Smlouva bude předložena k podpisu
předsedovi TA ČR po zajištění podpisu vybraného účastníka.

7. TITXMZP715 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMZP715 s názvem „Malé
a střední průmyslové/technologické zdroje – stanovení ochranných zón a modelových
nástrojů pro umisťování nových staveb jako prevence obtěžování zápachem, a to typem
řízení Soutěžní dialog.
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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.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena s ohledem na projektový návrh
stanovený expertem na hodnotu 10 460 000,- Kč. Maximální výše podpory je stanovena na
částku 10 500 000,- Kč.

8. TITXMZP804 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMZP804 s názvem „Metodický
rámec pro environmentální gramotnost ve školách“, a to typem řízení Soutěžní dialog.
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.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena s ohledem na formální hodnotu
2 300 000,- Kč, s předpokladem hodnoty dotace jako maximální výše podpory 2 299 320,- Kč,
která je podle návrhu experta. Případný rozdíl nad tento projektový rámec musí být řádně
zdůvodněn.

Předsednictvo požaduje uvést v průběhu zadávacího řízení podmínku na řešení projektu
spočívající v uvedení potřeby zapojení MŠMT do řešení projektu a dále promítnutí výsledků
projektu do Rámcových vzdělávacích programů.

9. TITXMV801 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMV801 s názvem „Centrální
správa archivních entit – etapa I., a to typem řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
– jednací.
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.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena s ohledem na formální hodnotu
1 000 000,- Kč, s předpokladem hodnoty dotace jako maximální výše podpory 996 000,- Kč,
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která je podle návrhu experta. Případný rozdíl nad tento projektový rámec musí být řádně
zdůvodněn.

10. Přistoupení k projektu ERA NET COFUND Euronanomed
Předsednictvo rozhodlo o zapojení TA ČR do projektu ERA NET Cofund EuroNanoMed jako
full member a finanční alokaci ve výši 1 mil. € na výzvu bez top up EK.

11. Podklady pro 82. zasedání VR
Předsednictvo projednalo program 82. zasedání VR a souhlasí s připravenými podklady
a s jejich zprostředkováním tajemnici VR nejpozději dne 16. 4. 2018 (5).
O5: KaTA
T: 16. 4. 2018
82. zasedání VR se dne 20. 4. zúčastní PO.

12. Pozvánky na akce, termíny zasedání přTA v měsících květen a červen a plán dovolených přTA
Předsednictvo se dohodlo, že:
• 10. jednání Monitorovacího výboru (MV) OP PIK se ve dnech/dne 21. a 22. 5.
v Ostravě zúčastní MDu a PK;
• dne 17. 5. od 13:30 h se v sídle TA ČR uskuteční jednání s vedením AVO, kterého by se
měli zúčastnit všichni členové přTA.
PK informoval, že se dne 20. 4. zúčastní jednání Rady pro komercializaci na Univerzitě
Palackého v Olomouci.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 16.-20. 4. 2018.

Předsednictvo se dohodlo na termínech zasedání přTA v měsíci květnu:
3. 5. od 10 h
10. 5. od 10 h
17. 5. od 10 h
28. 5. se od 10 h uskuteční zasedání přTA k vyhodnocení výsledků 1. VS programu THÉTA
a 1. VS programu GAMA, PP2- Seal of Excellence
31. 5. se v případě potřeby se přTA tento den sejde (bude domluveno dne 28. 5. s ohledem na
program zasedání)

Předsednictvo vzalo na vědomí, že je potřeba vyplnit „Plán dovolených“ na nadcházející
období a po dohodě s tajemnicí tak bude učiněno.

13. TF05000020 – žádost o změnu rozpočtů na straně zahraničních partnerů před podpisem
Smlouvy o poskytnutí podpory u projektu
Předsednictvo bere na vědomí změnu rozpočtu na straně zahraničních partnerů před
podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové podpory u projektu TF05000020.
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14. TH01030643 – prodloužení termínu odevzdání Závěrečné zprávy projektu
Předsednictvo bere na vědomí prodloužení termínu odevzdání Závěrečné zprávy projektu
TH01030643.
15. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí předložený přehled materiálů v eKLEP.

Kancelář TA ČR byla požádána, aby ověřila, zda již byl vládou schválen materiál ke zrušení
NIF, a to s ohledem na souvislost s úpravou programu GAMA (6).
O6: KaTA
T: 19. 4. 2018

16. Různé

Pracovní skupina pro Blockchain a DLT
Předsednictvo souhlasí se zapojením do pracovní skupiny SP ČR pro Blockchain a DLT a žádá
ředitele KaTA o zajištění nominace z řad KaTA (7).
O7: KaTA
T: 18. 4. 2018

NCK1 – seminář po vyhlášení 1. VS
Předsednictvo bylo informováno, že bude zpracován a nasdílen materiál s dotazy a jejich
vypořádáním vyplývající ze semináře po vyhlášení 1. VS programu NCK1, který se uskutečnil
dne 10. 4. 2018 a přTA bude požádáno o součinnost při vypořádávání materiálu.

V souvislosti s 1. VS NCK1 se přTA zabývalo otázkou zajištění dostatečného počtu oponentů
a pověřilo KaTA, aby kontaktovala GA ČR s dotazem, jakým způsobem mají zajištěn výběr
zahraničních oponentů (8).
O8: KaTA
T: 19. 4. 2018
PO informoval, že dne 11. 4. se uskutečnilo jednání s MF, kde bylo řešeno rozpočtové opatření
k navýšení funkčních míst TA ČR a jehož se zúčastnil RK. Dne 13. 4. se má uskutečnit další
jednání pracovní skupiny k rozpočtu.

Ve dnech 23.-24. 4. se uskuteční jednání se zástupci FFG. Dne 23. 4. proběhne jednání
v Dolních Břežanech a následující den se uskuteční jednání v sídle TA ČR. Tématem jednání
budou daňové odpočty.

RK informoval o předběžných závěrech z kontroly prováděné v TA ČR prostřednictvím MF.
RK uvedl, že kontrola nepřišla na žádná závažná zjištění či porušení rozpočtové kázně.
Kanceláři TA ČR již byla předložena některá zjištění, u kterých již došlo/dochází k nápravě.
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Od MF by TA ČR měla v nejbližší době obdržet protokol z kontroly.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

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

19. 4. 2018 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 375. zasedání předsednictva TA ČR
Program 375. zasedání přTA
Přehled úkolů z 375. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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