Zápis z 382. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-19/2018

14. 6. 2018, 9:30–13:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

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

1. Kontrola zápisu a úkolů z 381. zasedání přTA
Zápis z 381. zasedání přTA ze dne 28. 5. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Struktura dílčího projektu v rámci 1. VS programu NCK1
Na základě dohody z 381. zasedání byla předložena přTA k projednání upravená struktura
dílčího projektu pro 1. VS programu NCK1 a také podklad týkající se potřebnosti pověřených
konzultantů v rámci projektů NCK1.
Předsednictvo schválilo strukturu dílčího projektu v předloženém znění a souhlasí
i s využitím institutu pověřených konzultantů pro tuto veřejnou soutěž.
Kancelář zajistí zveřejnění struktury dílčího projektu na webové stránky TA ČR.

V souvislosti s pověřenými konzultanty připraví KaTA na příští zasedání přTA jejich
nominace, a to z řad stávajících pověřených konzultantů v rámci programu CK a oponentů,
se kterými má TA ČR velice dobré zkušenosti a případně dalších návrhů, které může dodat
i přTA. Kancelář zároveň na následující zasedání připraví i zásady účasti zástupců TA ČR na
jednání jednotlivých Rad center v rámci NCK1.

3. Záležitosti poradních orgánů TA ČR
Předsednictvo jmenuje doc. Ing. Jiřího Krechla, CSc., předsedou RP NCK1.
Předsednictvo odvolává Ing. Ivu Blažkovou, Ph.D., z RP DELTA.
Předsednictvo jmenuje Mgr. Jana Radoše členem RP DELTA.
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Předsednictvo bere na vědomí rezignace doc. Ing. Lubomíra Mikše, CSc., Ing. Pavla
Malinského a prof. Ing. Miroslava Kursy, CSc., na členství v OP EPSILON.

4. Nový sazebník odměn pro hodnotitele
Předsednictvo schválilo novou verzi Sazebníku odměn hodnotitelům na rok 2018.

5. TH02020295 – žádost o změnu projektu
Předsednictvo vzalo na vědomí žádost o změnu názvu a popisu výsledku, změnu dílčích
činností a změnu cíle projektu TH02020295.
6. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení předložených projektů na základě Závěrečných
oponentních řízení.

7. Tematické okruhy změn zákona č. 130/2002 Sb.
Předsednictvo se zabývalo návrhem podkladu ke změně zákona č. 130/2002 Sb., a dohodlo se
na jeho úpravě a doplnění s tím, že také dojde k seskupení těchto tematických okruhů do
3 oblastí. Podklad bude v této úpravě předložen na projednání VR a následně by měl být
předán na pracovní skupinu RVVI k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb.
8. Kontrola z MF – vyjádření KaTA k jednotlivým zjištěním
Předsednictvo se zabývalo protokolem z veřejnosprávní kontroly MF, která proběhla
na TA ČR.
Předsednictvo schválilo vyjádření TA ČR na zjištění z provedené kontroly MF s dohodnutými
úpravami a žádá KaTA o finalizaci dokumentu a finální verzi zprostředkuje KaTA před
odesláním na MF členům přTA e-mailem.

9. Veřejná zakázka na operativní leasing vozidel
Předsednictvo schválilo zadání veřejné zakázky na operativní leasing vozidel v předloženém
rozsahu.

10. Schválení revize RAD-02 a RAD-03
Předsednictvo schválilo verzi 6 RAD-02 Statutu a jednacího řádu odborného poradního
orgánu.
Předsednictvo schválilo verzi 4 RAD-03 Statutu a jednacího řádu kolegia odborníků.
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11. Den TA ČR 2018 – návrh režimu postupu vyhotovený za účelem uzavření přímého smluvního
vztahu s dodavatelem Key Promotion, s. r. o.
Předsednictvo rozhodlo o opětovném vyhlášení veřejné zakázky na zajištění akce Den TA ČR
2018.

12. Schválení iniciace navazujících projektů Proadmin II. a Proeval II.
Předsednictvo projednalo předložené návrhy iniciací navazujících vnitřních projektů
na projekty Proadmin a Proeval.
Předsednictvo souhlasí s tematickým směřováním projektů Proadmin II. a Proeval II. a Sekce
projektové kanceláře může zahájit přípravu projektových záměrů.
13. TIRXMZP708 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXMZP708 s názvem „Návrh
nových způsobů pro zpracování datových sad, metadat ve vazbě na stávající pravidla
INSPIRE“, a to typem řízení veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) – jednací.

14. TIRXMZV811 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXMZV811 s názvem „Analýza
používání finančních nástrojů v zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) a srovnání
institucionálního nastavení ve vybraných zemích“, a to typem řízení VZMR.

15. TIRXMD707 – schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXMD707 s názvem „Návrh
a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů
na české železniční síti“, a to typem řízení Soutěžní dialog.

16. Dohoda mezi MV a TA ČR o spolupráci při využívání informačního systému ISTA
Předsednictvo schválilo uzavření dohody mezi MV a TA ČR o spolupráci při využívání
informačního systému ISTA a pověřilo PO vypořádáním případných připomínek ze strany MV
k této dohodě.
17. Podklady pro 84. zasedání VR a 67. zasedání KR
Předsednictvo projednalo program 84. zasedání VR, kterého se dne 22. 6. zúčastní P. Očko
a M. Bunček.

Předsednictvo souhlasí s předloženým podkladem pro 67. zasedání KR, který bude předán
KR. Tohoto zasedání se dne 22. 6. zúčastní PO, K. Kusáková a O. Tušl.

Strana 3/5

18. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že pracovní skupiny pro implementaci Průmyslu 4.0 se dne 25. 6.
zástupce TA ČR nezúčastní.
Předsednictvo potvrdilo termíny zasedání přTA v měsíci červenci takto:
12. 7. od 10 h bez účasti PK
19. 7. od 10 h
26. 7. od 10 h

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 18.-22. 6. 2018.

19. Informace o pokračování spolupráce TA ČR s Národním úřadem pro kybernetickou
a informační bezpečnost v pracovní skupině věda a výzkum
Předsednictvo bere na vědomí informace o stavu spolupráce s NÚKIB.

20. Spolupráce s GA ČR – návrh společného e-mailu
Předsednictvo vzalo na vědomí návrh textace společného e-mailu TA ČR a GA ČR, jenž bude
GA ČR zasílat svým řešitelům na základě dohody z předchozího jednání s předsednictvem GA
ČR.
Kancelář text i s dotazníkem finalizuje a co nejdříve jej zašle GA ČR k využití.
21. Usnesení 146. zasedání Pléna ČKR
Předsednictvo bere na vědomí usnesení 146. zasedání Pléna ČKR ze dne 7. 6. 2018.
22. Různé

Prodloužení programu GAMA na zasedání RVVI
Předsednictvo se zabývalo návrhem na prodloužení programu GAMA v souvislosti s jeho
zařazením na program 337. zasedání RVVI (29. 6. 2018).

Dopis – Oznámení o zahájení jednání k přípravě rozpočtu na rok 2020
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis od RVVI týkající se zahájení příprav na rozpočtu pro
oblast VaVaI na rok 2020.

Dopis – Vyjádření podpory TA ČR ze strany Moravskoslezského kraje v souvislosti
s posilováním regionálních aktivit TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí dopis Moravskoslezského kraje s vyjádřením podpory TA ČR
v oblasti posilování regionálních aktivit TA ČR.
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Žádost o výjimku BETA- NEN
Předsednictvo odsouhlasilo předložení žádosti TA ČR o výjimku z povinného používání
Národního elektronického nástroje při zadávání veřejných zakázek.
PO informoval o účasti na konferenci Sdílená podpora podnikání, kterou realizoval Tým
Česko (www.tym-cesko.cz), která se uskutečnila dne 31. 5.

PO dále informoval, že dnes 14. 6. dojde v sídle TA ČR k podpisu veřejnoprávní smlouvy mezi
TA ČR a CI k regionální spolupráci, čímž bude oficiálně zahájeno poradenství TA ČR v krajích.
Tato aktivita je součástí vnitřního projektu TA ČR s názvem Otevřený úřad.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

28. 6. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Drahuše Rottová
Petr Očko
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