Zápis z 378. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-15/2018

3. 5. 2018, 10:10–14:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

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

1. Kontrola zápisu a úkolů z 377. zasedání přTA
Zápis z 377. zasedání přTA ze dne 26. 4. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Stanovisko k otázce posuzování výzkumné spolupráce
Předsednictvo se zabývalo stanoviskem AK Holec, Zuska & Partneři k otázce posuzování
výzkumné spolupráce.

3. Stanovisko kontrolní rady ke stížnosti podané na nemožnost podat návrh projektu
do 4. veřejné soutěže programu EPSILON prostřednictvím informačního systému ISTA
Předsednictvo projednalo stížnost zaslanou na nemožnost podat návrh projektu do 4. veřejné
soutěže programu EPSILON.
Předsednictvo rozhodlo v souladu se stanoviskem KR a stížnost zamítlo.

4. TITSMV705 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
č. 1, GEOREAL spol. s r. o., Hálkova, 301 00 Plzeň 3, IČ: 40527514 ve veřejné zakázce pod
kódem TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy
(JVF DTM)“ jako vhodné.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 8 985 000,- Kč s následujícím:
Předsednictvo akceptuje s podmínkou úprav srozumitelnosti řešení a odstranění možných
variantních interpretací.
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5. TITSCUZK703 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
č. 1. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Ústecká, 250 66 Zdiby,
IČ: 00025615 ve veřejné zakázce pod kódem TITSCUZK703 s názvem „Vývoj přesného
troposférického modelu pro zpřesnění GNSS měření a software pro generování virtuálních
GNSS dat v síti CZEPOS“ jako vhodné.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 5 349 900,- Kč.

6. TITSMMR702 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
Západočeská univerzita v Plzni, IČ: 49777513, ve veřejné zakázce pod kódem TITSMMR702
s názvem „Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících
trendů“ jako nejvhodnější.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 4 595 472,- Kč.

7. TITSSUJB705 – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Předsednictvo na základě doporučení komise rozhodlo o vyloučení všech 3 účastníků
zadávacího řízení a následně s odkazem na ust. § 127 odst. 1 ZZVZ o zrušení zadávacího
řízení ve veřejné zakázce TITSSUJB705 s názvem „Počítačový model reaktoru VVER 440
v kódu MELCOR a jeho aplikace při hodnocení nadprojektových havárií“.
Ředitel Sekce realizace rezortních potřeb, který jedná za zadavatele, oznámí tuto skutečnost
jednotlivým účastníkům zadávacího řízení.

8. Definice MSP – veřejná konzultace EK a vstup TA ČR
Předsednictvo schválilo vyplněné údaje k veřejné konzultaci k definici malého a středního
podniku v předloženém znění a žádá KaTA o její odeslání EK.

9. Schválení 8. verze RAD 04 Organizačního řádu TA ČR a 5. verze SME-23 Směrnice pro
zpracování stanovisek, posudků a odborných hodnocení
Předsednictvo projednalo předloženou 8. verzi Organizačního řádu, ve které byly provedeny
úpravy zejména v souvislosti s rozšiřováním některých Oddělení a Úseků v rámci Kanceláře
TA ČR a také v návaznosti na podněty vycházející z kontroly prováděné MF v letošním roce
v TA ČR.
Úprava Směrnice pro zpracování stanovisek, posudků a odborných hodnocení spočívá
především v provázání pojmů a procesu na ISTA a také souvisí s resortními potřebami.
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Předsednictvo schválilo verzi 8 RAD-04 Organizačního řádu Technologické agentury ČR
a verzi 5 SME-23 Směrnice pro zpracování stanovisek, posudků a odborných hodnocení
v předložených zněních.

10. Návrh odpovědi na Doporučení a Stanoviska z 66. zasedání KR
Předsednictvo schválilo předložený návrh odpovědi na Doporučení a Stanoviska
z 66. zasedání KR a žádá KaTA o jeho předání předsedovi KR.
11. Předvýběr nominací do Rady programu NCK1 pro VR
Předsednictvo projednalo předložené návrhy nominací a předběžně se dohodlo na
nominacích, které budou předloženy na 83. zasedání VR k jejímu doporučení na jmenování
do RP NCK1.
Předsednictvo se k otázce nominací do RP NCK1 vrátí ještě na příštím zasedání.

12. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
• jednání s delegací z Koreje se dne 1. 6. zúčastní PK a MDu;
• 3. ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace, který se uskuteční ve dnech 15.–17. 5.
v Brně se zúčastní JP.
Kancelář TA ČR byla v souvislosti s jednáním s delegací z Koreje pověřena, aby zjistila, zda se
tato delegace setká v ČR i se zástupci z ÚPV či Transfera.cz. V případě, že by tato setkání
korejská delegace neměla, navrhne TA ČR oběma stranám, aby se dohodli na schůzce.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 7.-11. 5. 2018.

Předsednictvo se dohodlo, že v termínech 7. 6. a 21. 6. se zasedání přTA neuskuteční.

13. Usnesení 145. zasedání Pléna ČKR
Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení 145. zasedání Pléna ČKR ze dne 12. 4. 2018.
14. Převedení agendy Národní RIS3 strategie
Předsednictvo vzalo na vědomí, že agenda Národní RIS3 strategie přešla pod MPO.
15. Informace o projektech realizovaných v rámci národních programů
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o vnitřních projektech.

16. Informace o projektech z H2020
Předsednictvo bere na vědomí informace o vnitřních projektech financovaných z Horizontu
2020.
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17. Shrnutí implementace Nařízení GDPR v TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace ke stavu plnění úkolu z 374. zasedání č. 5
k zavedení pravidel GDPR v TA ČR.

Kancelář TA ČR zpracovala materiál k implementaci tohoto nařízení EK, který bude zveřejněn
společně s dalšími údaji (práva subjektů, údajů a jak se jich domoci) na webových stránkách
TA ČR, což zajistí ošetření práv subjektů, jejichž údaje TA ČR posbírala před účinností GDPR.

18. Informace z 1. jednání pracovní skupiny MMR pro obecné nařízení nového programového
období
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z jednání této PS, které se uskutečnilo dne 26. 4. za
účasti MB.

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

10. 5. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 378. zasedání předsednictva TA ČR
Program 378. zasedání přTA
Lucie Kubalová
Petr Očko
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