Zápis z 376. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-13/2018

19. 4. 2018, 9:00–10:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 375. zasedání přTA
Zápis z 375. zasedání přTA ze dne 12. 4. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. BETA – souhrnný přehled stavu ukončování administrace programu
Předsednictvo rozhodlo o ukončení předložených projektů z programu BETA na základě
závěrečných oponentních řízení.

3. BETA2 – TITSMZP709 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
GISAT, s. r. o., Milady Horákové, 170 00 Holešovice, IČ: 26438003 ve veřejné zakázce
TITSMZP709 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)“ jako vhodné.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku: 3 999 600,- Kč s následujícími požadavky:
• Předsednictvo podmiňuje uzavření Smlouvy explicitním potvrzením souhlasu
vybraného účastníka s technickými a netechnickými podmínkami stanovenými
Zadavatelem.
• Předsednictvo požaduje s ohledem na potřeby resortu zahájit řešení projektu
co nejdříve, tj. ideálně od 1. 5. 2018, a v návaznosti na tento požadavek případně
upravit před podpisem Smlouvy rozložení činností v úvodních kvartálech.
Ředitel Sekce realizace rezortních potřeb, který jedná za zadavatele, oznámí tuto skutečnost
účastníkovi zadávacího řízení a po uplynutí příslušné lhůty zajistí v rámci Sekce realizace
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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.

4. Komplementarita mezi TA ČR a MPO – pro jednání pracovní skupiny RVVI
Předsednictvo se dohodlo na finálním znění podkladu k variantám administrace programů
na TA ČR, kterou projedná na dnešním jednání pracovní skupiny RVVI ke komplementaritě
mezi MPO a TA ČR.
5. Pozvánky na akce

Předsednictvo se dohodlo, že Digital Innovation Hubs third Working Group meeting se dne
25. 5. v Bruselu zúčastní M. Křepelková.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 23.-27. 4. 2018.
Body k záležitostem pro informaci a v Různém byly přesunuty na příští zasedání.
Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

26. 4. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 376. zasedání předsednictva TA ČR
Program 376. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko

Strana 2/2

