Zápis z 394. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-31/2018

15. 11. 2018, 10:00–13:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Konvalinka, Pavel Komárek, Jiří Plešek, Martin Duda

Drahuše Rottová, Martin Bunček, Petr Matolín, Markéta Kühnelová, Radim
Klimeš, Martina Křepelková, Ivana Kohoutová
Zdeněk Kůs, Margita Pištorová
Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů z 393. zasedání přTA
Zápis z 393. zasedání přTA ze dne 1. 11. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Zjednodušení administrativy v počáteční fázi hodnotícího procesu a schválení 6. verze
SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže
Předsednictvu byl předložen návrh na změnu přístupu ke kontrole splnění podmínek veřejné
soutěže, tzv. formální kontroly. Jedná se o zjednodušení administrativy nejen pro uchazeče,
ale i pro samotnou TA ČR.
Předsednictvo souhlasí s navrženými zjednodušeními administrativy a v návaznosti na tyto
změny schválilo 6. verzi SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže
v předloženém znění, ve které budou tyto změny zohledněny.

3. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 2. veřejné soutěže
programu ZÉTA
Předsednictvo schválilo výsledky přijímání návrhů projektů do 2. veřejné soutěže programu
ZÉTA předložené Komisí pro přijímání návrhů projektů, kdy k dalšímu posouzení bude
předáno 232 návrhů projektů.
Kancelář TA ČR zveřejní schválené výsledky na webových stránkách TA ČR a zašle daným
uchazečům Rozhodnutí o nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže.

4. Plnění úkolů plynoucích z APISTA, Koncepce a Strategie rozvoje TA ČR a dílčích strategií
Předsednictvo bere na vědomí předloženou informaci a KaTA předloží další průběžnou
informaci o plnění strategických dokumentů za rok 2018 v únoru příštího roku s tím, že tato
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informace bude předkládána vždy 1x za rok se shrnujícími informacemi za uplynulý
kalendářní rok.

5. Dílčí koncepce mezinárodní spolupráce
Předsednictvo se zabývalo předloženým dokumentem, který bude předmětem jednání TA ČR
a MŠMT v rámci Řídícího výboru ustaveném na základě podpisu memoranda o spolupráci.

Předsednictvo schválilo návrh Dílčí koncepce mezinárodní spolupráce TA ČR a návrh Plánu
prioritizace na rok 2019.

Kancelář TA ČR byla pověřena předložením obou materiálu členům Pracovní skupiny pro
mezinárodní spolupráci TA ČR pro informaci. Materiály budou sloužit jako podklad jednání
Řídícího výboru MŠMT a TA ČR.

6. Náměty na zlepšení činnosti TA ČR, stav interních a externích pracovních skupin TA ČR
a návrhy na jejich aktualizaci a revize vnitřních předpisů TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o námětech na zlepšení činnosti TA ČR a souhlasí
s návrhem postupu pro nakládání s nimi a pověřuje KaTA, aby u námětů, které nejsou
přiřazeny konkrétní osobě ke zpracování, bylo rozhodnuto o jejich přidělení na poradě
sekčních ředitelů.
Předsednictvo se ohledně pracovních skupin dohodlo, že si projde přehled interních
i externích PS, kde je potřeba provést renominaci a kde by jednotliví členové přTA měli zájem
se zapojit a na některém z příštích zasedání se přTA dohodne na aktualizaci přehledu.

Předsednictvo bere na vědomí předložený postup u uvedených vnitřních předpisů.

7. Rozhodnutí o zamítnutí odvolání subjektu Frank Bold Society, z. s.
Předsednictvo schvaluje navrhované znění rozhodnutí o zamítnutí odvolání a pověřuje KaTA
procesně zajistit vydání a odeslání tohoto rozhodnutí.
8. Nový web TA ČR – specifikace před vyhlášením VZ
Předsednictvo bere na vědomí předložené informace o projektu Nový web a očekává od KaTA
předání zadávacích podmínek po předtržní konzultaci pro informaci.

9. TE02000236 – žádost o zvýšení celkových uznaných nákladů
Předsednictvo na základě rozšířeného vyjádření pověřeného konzultanta a zpravodaje
o posouzení všech výsledků projektu, jež bylo zadáno na 393. zasedání, rozhodlo vyhovět
žádosti a schválilo zvýšení celkových uznaných nákladů a s tím související výši podpory,
rozšířením strategické výzkumné agendy a prodloužení doby řešení projektu TE02000236.
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10. Změna konceptu kolegií odborníků
Předsednictvo bylo seznámeno se závěry jednání pracovní skupiny hodnocení a vzalo na
vědomí navrženou změnu konceptu kolegií odborníků (KO).
Kancelář TA ČR předloží tento návrh na zasedání VR a po jejím vyjádření bude schválení
změny předloženo na přTA.

11. BETA2 – rozhodnutí o vyhlášení veřejné zakázky TITXMZP809
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMZP809 s názvem „Vliv
malých vodních nádrží na hladinu podzemních vod a celkovou hydrologickou bilanci
s důrazem na suchá období“, a to typem řízení Soutěžní dialog.

12. BETA2 – rozhodnutí o výběru dodavatele u veřejné zakázky TITMZP715
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky ODOUR,
s. r. o., Karlická 1155, 252 28 Černošice, IČ: 25734041, ve veřejné zakázce TITSMZP715
s názvem „Malé a střední průmyslové/technologické zdroje - stanovení ochranných zón
a modelových nástrojů pro umisťování nových staveb jako prevence obtěžování zápachem“
jako vhodné.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 10 460 829,60 Kč.

Maximální výše uznaných nákladů projektu bude nižší po vypořádání připomínek než
10 460 829,60 Kč.

13. BETA2 – rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky TITSMD701
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
VODNÍ ZDROJE, a. s., Jindřicha Plachty 535/16, 15000 Praha 5, IČ: 45274428 ve veřejné
zakázce pod kódem TITSMD701 s názvem „Stanovení standardu údržby vymezených druhů
letištních ploch a vytvoření regulačního rámce pro prevenci a minimalizaci následků
leteckých nehod při vyjetí z dráhy (etapa II)“ jako vhodné.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku: 3 765 598, 96 Kč.

14. BETA2 – rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky TITBMZP716
Předsednictvo na základě zápisů z jednání komise a v souladu se zásadou transparentnosti
a účelného postupu rozhodlo o zrušení poptávkového řízení k veřejné zakázce TITBMZP716.
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15. Možnost pilotního ověření nástroje pro SME Instrument fázi 1 z národních prostředků
Předsednictvo rozhodlo o tom, že TA ČR vyjádří zájem vůči EK pilotně ověřit nástroj Cofund
pro SME Instrument fázi 1.
Předsednictvo pověřuje KaTA komunikací s EK, s příslušným direktorátem DG RTD.

16. Návrh Plánu činností VR na rok 2019
Předsednictvo projednalo předložený návrh Plánu činností VR na rok 2019 a pověřuje
ředitele KaTA, aby jej ve spolupráci s tajemnicí přTA upravili podle připomínek a předložili
předsedovi VR na schůzce dne 16. 11. 2018.

17. Podklady pro 88. zasedání VR
Předsednictvo projednalo program 88. zasedání VR a souhlasí s připravenými podklady
a s jejich zprostředkováním tajemnici VR nejpozději dne 16. 11.
18. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že schůzky k NNV se zástupci KR a VR se zúčastní P. Konvalinka
a M. Duda.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 19.-23. 11. 2018

19. Snižování administrativy TA ČR
Předsednictvo bylo informováno o změnách souvisejících se snižováním administrativy
v rámci TA ČR a zejména v rámci Kanceláře TA ČR a vůči uchazečům.

20. ISTA – informace o aktuálním stavu
Předsednictvo bylo informováno o stavu ISTA k datu 31. 10. 2018 a vzalo informace na
vědomí.
21. Rozpočet TA ČR s ohledem na finanční prostředky na zaměstnance
Předsednictvo bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu na zaměstnance TA ČR.

22. Statistické zhodnocení 1. VS v programu ZÉTA
Předsednictvo bere na vědomí statistické zhodnocení 1. VS programu ZÉTA a žádá KaTA,
aby jej zveřejnila na webových stránkách TA ČR.
23. Různé

Informace z jednání – MŠMT, VVVKMT, CITTC, MV OP PIK, aj.
P. Konvalinka a M. Bunček se dne 5. 11. setkali s náměstkem MŠMT p. Dolečkem k projednání
navazujících kroků k uzavření memoranda o spolupráci. K podpisu dojde dne 26. 11. a na to
bude navazovat jednání Řídícího výboru – KaTA dodá podklady k tomuto jednání.
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Dne 7. 11. se 12. schůze VVVKMT zúčastnil P. Konvalinka, M. Bunček a L. Musílek za KR. Oba
materiály TA ČR (Informace o činnosti TA ČR – KR a Návrh rozpočtu TA ČR na rok 2019) byly
projednány. Výbor si vyžádal přípravu prezentace s úspěšnými projekty TA ČR – připraví
KaTA a Výboru bude navrženo, aby své výjezdní zasedání uspořádal v sídle TA ČR, kde mu
budou poskytnuty prostory a zmiňovaná prezentace představena.

P. Komárek informoval o služební cestě v Číně (provincie Jiangsu), kde se zúčastnil
konference JSTD pro TT a komercializaci (CITTC) konané 8.-10. 11. 2018.
Dne 9. 11. se M. Duda zúčastnil MV OP PIK a informoval přTA o závěrech tohoto výboru.

P. Konvalinka informoval o jednání se zástupci MPO, kde byla diskutována otázka
administrace programu TREND.

M. Bunček informoval o jednání s delegací ze zjišťovací mise z EK, které se uskutečnilo dne
7. 11. 2018.

Dopisy pro MD a MŽP s vyjádřením k resortním programům
Předsednictvu byly prezentovány návrhy odpovědí na doručené resortní programy, jejichž
přílohou budou stanoviska k nim.

Předsednictvo souhlasí s předloženými odpověďmi pro MD a MŽP a s jejich odesláním.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

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

22. 11. 2018 od 10:00 h

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