Zápis z 396. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-33/2018

29. 11. 2018, 10:00–12:55 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Konvalinka, Pavel Komárek, Zdeněk Kůs, Jiří Plešek, Martin Duda
Drahuše Rottová, Martin Bunček, Petr Matolín, Markéta Kühnelová
Radim Klimeš, Margita Pištorová, Martina Křepelková
Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů z 395. zasedání přTA
Zápis z 395. zasedání přTA ze dne 22. 11. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. BETA2 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky ve věci veřejné zakázky TITSSUJB703B
Předsednictvo se zabývalo výběrem vhodné nabídky k veřejné zakázce TITSSUJB703B
s názvem „Zmapování a stanovení radiačních rizik kontaminovaných území – mapa
a zhodnocení radiačních rizik“, která byla opětovně předložena na základě rozhodnutí
z 391. zasedání.
Předsednictvo rozhodlo o akceptování nabídky č. 1: s předpokládanou hodnotou dle
projektového rámce do výše max. hodnoty uvažovaného řešení části II. VZ, tj. 13,5 mil. Kč, dle
následujících podmínek, které budou reflektovány ve smlouvě:
Řešení bude rozděleno na první část (20 % celkových nákladů, tj. 2,7 mil. Kč z max. rámce
13,5 mil. Kč), která bude obsahovat činnosti, které nelze řešit prostřednictvím tzv. ceníku.
Zbylá výše prostředků (2. část) bude řešena účelovým využitím položek tzv. ceníku
(do zbývající výše hodnoty projektu) a o jejich účelnosti rozhodne resort dle postupu řešení
projektu (před daným realizačním kvartálem). Tyto položky však budou pouze na úrovni
jejich nákladů, nikoliv tržních (prodejních cen).
Další připomínky přTA z předchozího usnesení trvají:
•

•

•

položkový ceník výkonů bude obsahovat náklady na všechna uvažovaná měření
(naopak návrh řešení nebude obsahovat hodinové alokace činností v laboratořích,
měřeních apod.);
struktura položkového ceníku výkonů bude doplněna/rozlišena na úroveň
nákladových položek (co tvoří tzv. ceníkovou cenu, která je ve skutečnosti z pohledu
uznatelnosti pouze nákladová)
navržený způsob řešení musí odpovídat rozhodným skutečnostem projednávaným
v soutěžním dialogu.
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3. BETA2 – rozhodnutí ve věci připraveného projektu veřejné zakázky TITXCBU813 před
vyhlášením
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXCBU813 s názvem „Nasazení
tunelovací metody ražení pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů v podmínkách České
republiky – technické a legislativní řešení“, a to typem řízení Otevřené řízení.
Pokud nebude v rámci veřejné zakázky nalezeno řešení s prvky aplikovaného výzkumu nebo
experimentálního vývoje, případně inovace, bude veřejná zakázka zrušena.

4. BETA2 – rozhodnutí ve věci připraveného projektu veřejné zakázky TITXUVCR817 před
vyhlášením
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXUVCR817 s názvem
Doporučené klinické postupy v adiktologii“, a to typem řízení VZMR jednací typ.
Pokud nebude v rámci veřejné zakázky nalezeno řešení s prvky aplikovaného výzkumu nebo
experimentálního vývoje, případně inovace, bude veřejná zakázka zrušena.

5. GAMA 4. VS, PP2, Seal of Excellence – vyhodnocení splnění podmínek
Předsednictvo schválilo vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu GAMA,
podprogram 2, Seal of Excellence, kdy 2 návrhy projektů splnily podmínky VS.
Kancelář TA ČR zveřejní schválené výsledky na webových stránkách TA ČR.

6. NCK1 – schválení struktury dílčího projektu
Předsednictvo bylo informováno o uskutečněném workshopu pro příjemce 1. VS programu
NCK1, který se uskutečnil v TA ČR dne 21. 11. 2018.
P. Komárek požádal o úpravu těchto záležitostí:
• uvést do Příručky pro vyplňování a podávání dílčích projektů NCK1, že pokud již CV
bylo dodáno k jednomu dílčímu projektu a nedošlo mezitím k potřebě jeho
aktualizace, nemusí již hlavní řešitelé CV znovu přikládat;
• název „Průzkum trhu“ změnit na „Analýza uplatnění v praxi“.

Předsednictvo schválilo strukturu dílčích projektů NCK1 se zapracováním výše uvedených
úprav a pověřuje KaTA jejím zveřejněním na webových stránkách TA ČR.

Strana 2/5

7. Snižování administrativy TA ČR – schválení článku na web
Předsednictvo souhlasí s předloženým textem a KaTA jej zveřejní na webových stránkách
TA ČR do sekce „Novinky“ dle předchozí domluvy z 394. zasedání přTA a dále zajistí předání
textu příslušným spolupracujícím institucím.

8. Doporučení a stanoviska ze 70. zasedání KR
Předsednictvo se seznámilo s doporučeními a stanovisky ze 70. zasedání KR a pověřuje
ředitele KaTA ve spolupráci s předsedou dopracovat návrh odpovědi a přiložit k odpovědi
i text ke snížení administrativy TA ČR a zápis z jednání pracovní skupiny Hodnocení.
9. Stanoviska KR ke stížnostem 4. VS programu EPSILON
Předsednictvo rozhodlo v souladu se stanovisky kontrolní rady a stížnosti k projektům
TH04010446 a TH04010274 zamítlo.

Předsednictvo rozhodlo v souladu se stanoviskem kontrolní rady, ale z důvodu dodržení
formální správnosti, stížnost k projektu TH04010053 odmítlo.

Předsednictvo rozhodlo v souladu se stanoviskem kontrolní rady a stížnosti k projektu
TH04010144 vyhovělo.
Předsednictvo rozhodlo v souladu se stanoviskem kontrolní rady a stížnost k projektu
TH04010309 odložilo.

10. Odkládací podmínky v rozhodnutí
Předsednictvo souhlasí s uvedeným návrhem postupu předsednictva v případě rozhodnutí
o výsledku veřejné soutěže, které obsahují odkládací podmínku rozvazovací.

Předsednictvo bere na vědomí doložené skutečnosti u projektu TH04030267 a rozhoduje,
že s příjemcem tohoto projektu bude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.
Předsednictvo bere na vědomí doložené skutečnosti u projektu TH04020097 a rozhoduje,
že s příjemcem tohoto projektu nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.

11. Schválení změny konceptu kolegií odborníků
Předsednictvo na základě doporučení VR souhlasí se změnou konceptu kolegií odborníků.

Předsednictvo pověřuje KaTA adekvátně upravit Statut a jednací řád kolegia odborníků
a učinit další kroky směrem k realizaci nového konceptu kolegia odborníků dle důvodové
zprávy.
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12. THÉTA – změny v Oborových panelech
Předsednictvo jmenuje doc. Ing. Zdeňka Skálu CSc., a Ing. Martina Michka členy OP 1 (JE)
THÉTA.
Předsednictvo jmenuje Ing. Laca Mravce členem OP 2 (JF) THÉTA.

13. Návrh programu GAMA2 – verze do MPŘ
Předsednictvo projednalo úpravy materiálu dle stanoviska RVVI a další kroky vedoucí
k předložení návrhu programu GAMA2 do MPŘ a stanovilo připomínková místa, která budou
oslovena se zapojením do tohoto řízení.
Předsednictvo ukládá KaTA zaslat materiál do MPŘ.

14. Grafický manuál a šablony prezentací
Předsednictvo se seznámilo s šablonou pro prezentace, s Grafickým manuálem pro příjemce,
logotypy vytvořenými pro každý z programů TA ČR a obecnou šablonou pro tvorbu letáků
a plakátů propagující podpořené projekty.
15. Závěry a úkoly z 88. zasedání VR
Předsednictvo bere na vědomí informace z 88. zasedání VR a pověřuje KaTA zajistit
požadované záležitosti i v souvislosti s přípravou 89. zasedání VR dne 21. 12. 2018.
16. Pozvánky na akce
Jednání Rady programu BETA2 se dne 7. 12. zúčastní P. Konvalinka.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 3.-7. 12. 2018.

17. Různé

Informace z jednání – TAFTIE, MŠMT aj.
P. Konvalinka uvedl, že o zasedání Boardu organizace TAFTIE, kterého se v Bruselu dne
22. 11. zúčastnil společně s M. Vicenovou, podá zprávu na příštím zasedání.

Dne 26. 11. se uskutečnil slavnostní podpis Memoranda o spolupráci mezi TA ČR a MŠMT
a následně proběhlo jednání Řídícího výboru. Podpisu i jednání výboru se zúčastnili
P. Konvalinka a M. Bunček.

M. Bunček informoval o jednáních se zástupci:
• Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, které se uskutečnilo
dne 28. 11. v sídle TA ČR za účasti Bezpečnostního ředitele TA ČR;
• se zástupci krajů, které pořádalo MPO ve spolupráci s CI ohledně RIS3 strategie.
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Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

6. 12. 2018 od 10:00 h

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