Zápis ze 404. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/4-5/2019

7. 2. 2019, 10:00–11:08 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Konvalinka, Zdeněk Kůs, Jiří Plešek, Martin Duda

Drahuše Rottová, Petr Matolín, Radim Klimeš, Margita Pištorová, Martina
Křepelková, Lucie Kubalová

Pavel Komárek, Martin Bunček, Markéta Kühnelová, Táňa Hálová Perglová
Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 403. zasedání přTA
Zápis ze 403. zasedání přTA ze dne 31. 1. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. TIRDERU812 – rozhodnutí o výběru nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídek
účastníků:
• Nabídka č. 1, EGÚ Brno, a. s., Hudcova, 487/76a, 612 00, Brno-Medlánky,
IČ: 46900896;
• Nabídka č. 2, Vysoká škola ekonomická v Praze, náměstí Winstona Churchilla, 1938/4,
130 00, Praha 3, IČ: 61384399;
• Nabídka č. 4, Taures, a. s., Opletalova, 1015/55, 110 00, Praha 1, IČ: 26426625
ve veřejné zakázce pod kódem TIRDERU812 s názvem „Hodnocení efektivity investic
v regulovaných sektorech energetiky v České republice“.
S výše uvedenými účastníky bude uzavřena Rámcová dohoda dle zadávací dokumentace.

3.
4. TE02000077 – žádost o odstoupení dalšího účastníka
Předsednictvo vyhovuje žádosti příjemce projektu TE02000077 a souhlasí s odstoupením
dalšího účastníka VÍTKOVICE MECHANIKA, a. s., z projektu. Předsednictvo souhlasí
i s přesunem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí podpory na stávajícího
účastníka projektu VÍTKOVICE ÚAM, a. s., k 1. 1. 2019.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili P. Konvalinka a J. Plešek z důvodu zamezení
střetu zájmů.
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5. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení předložených projektů na základě závěrečných
oponentních řízení.
6. Stanoviska KR ke stížnostem k návrhům projektů v 6. VS DELTA a 4. VS EPSILON

TH04020097
Předsednictvo nesouhlasí se stanoviskem kontrolní rady a stížnosti k projektu
č. TH04020097 nevyhovělo a zdůvodnilo své rozhodnutí následovně:

Dva oponenti sice návrh projektu doporučili k podpoře, avšak třetí oponent nikoli. Tento
oponent zároveň ve svém posudku upozornil na překryv se souběžným/běžícím projektem
řešitele. Zpravodaj ve své souhrnné hodnotící zprávě návrh projektu nedoporučuje
k podpoře. Jedním z důvodů je nedostatečné vymezení se vůči projektům TH01011292
a SFDI 5316510006, a že není možné posoudit překryv těchto projektů. Oborový panel na
svém zasedání návrh projektu TH04020097 sice doporučil k podpoře, avšak navrhnul
předsednictvu TA ČR, aby uložil uchazeči projektu prokázat, že se nejedná o projekt
duplicitní s projekty TH01011292 a SFDI 5316510006. Na jednání Rady programu
i předsednictva TA ČR byl návrh projektu taktéž podpořen. Předsednictvo TA ČR v souladu
s připomínkou Oborového panelu před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory stanovilo
uchazeči odkládací podmínku: Doložení, že se nejedná o projekt duplicitní s projekty
TH01011292 a SFDI 5316510006.
Uchazeč zaslal vymezení k duplicitě, které bylo posouzeno jako nedostatečné a na základě
tohoto bylo rozhodnuto na 396. zasedání přTA 29. 11. 2018 o nepodpoření návrhu projektu
z důvodu nesplnění odkládací podmínky. Následně bylo uchazeči zasláno nové Rozhodnutí
o výsledku veřejné soutěže, že návrh projektu TH04020097 nebude podpořen.
Na toto nové Rozhodnutí podal uchazeč stížnost na neposkytnutí podpory uchazeči, ve které
uvedl nové skutečnosti, proč dle jeho názoru není projekt duplicitní. Nové skutečnosti však
není možné v rámci řízení o stížnosti uvádět a stížnosti nemůže být vyhověno.
TF06000017 a TF06000072
Předsednictvo souhlasí se stanovisky kontrolní rady a stížnostem k projektům
č. TF06000017 a TF06000072 nevyhovuje.

7. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska ze 72. zasedání KR
Předsednictvo se seznámilo s Doporučeními a stanovisky ze 72. zasedání KR a pověřuje
KaTA, aby dopracovala reakci na bod 1 a v bodě 2 upravila informace k rozhodnutí
o stížnostech na návrhy projektů projednané v bodě 5 – TH04020097, TF06000017
a TF06000072.
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8. Veřejná zakázka na zajišťování komplexních cestovních služeb
Předsednictvo schválilo vypsání veřejné zakázky na komplexní cestovní služby dle
předloženého návrhu režimu postupu.
9. Pozvánky na akce
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 11.-15. 2. 2019.

Předsednictvo si vyžádalo předložení termínů jednání programových týmu na zasedání 21. 2.
a žádá, aby byly termíny těchto jednání zahrnovány do přehledu akcí.

10. Analýza rizik 2019
Předsednictvo bere na vědomí mapu rizik a stav plnění protiopatření k 31. 12. 2018

11. Výroční zpráva: informace podle zákona 106/1999 Sb.
Předsednictvo vzalo na vědomí žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a způsob
jejich vyřízení.

12. Změna zástupce MPO v RP NCK
Předsednictvo bere na vědomí žádost o změnu zástupce MPO v Radě programu NCK
a pověřuje KaTA, aby připravila oficiální dopis na náměstka ministra p. ředitele Kaviny za
účelem potvrzení nominace do Rady za tento resort.
13. Informace k ukončeným projektům na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo vzalo na vědomí ukončení projektů na základě závěrečných oponentních řízení
u projektů, které již byly jednou předloženy předsednictvu s podmíněným stanoviskem
k dodání požadovaných dokumentů, a to příjemci splnili.
14. Prezentace – Statistické zhodnocení 1. VS programu ZÉTA
Předsednictvo bere na vědomí prezentaci ke statistickému zhodnocení 1. VS programu ZÉTA.
15. Různé

Informace z jednání
P. Konvalinka informoval o jednání se zástupci ÚV a RVVI k rozpočtu TA ČR na roky 2020
s výhledem na roky 2021 a 2022, které se uskutečnilo dne 6. 2. a zúčastnili se jej za TA ČR
také M. Bunček a R. Klimeš.
Nyní bude návrh rozpočtu předán na jednání RVVI.

M. Duda informoval o tom, že se zúčastnil konference Hradec Economic Days 2019, sekce
transfer technologií, pořádané Univerzitou Hradec Králové dne 6. 2. 2019. Ze strany
univerzity byl projeven zájem a nabídnuta spolupráce v případě prezentace programů TA ČR
v Královohradeckém regionu. M. Duda nabídl, že by se do účasti na těchto aktivitách zapojil.
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V rámci KaTA se této aktivity ujme Sekce projektové kanceláře.

Z. Kůs podal krátkou informaci o jednání s izraelským velvyslancem, kterého se zúčastnil
společně s E. Bendlovou dne 4. 2.

P. Matolín uvedl, že dne 1. 2. se uskutečnilo jednání se zástupci SP ČR k vypořádání
připomínek k návrhu programu NCK.

R. Pištorová informovala o účasti na konferenci k výstupům studie „Výzkum potenciálu
rozvoje umělé inteligence v ČR“, která se uskutečnila dne 31. 1. v Černínském paláci.
V rámci této studie byla ustavena pracovní skupina k přípravě Národní strategie k umělé
inteligenci a TA ČR byla požádána, aby se do ní zapojila.
M. Duda vyjádřil zájem stát se zástupcem TA ČR v této pracovní skupině a přTA s tím
souhlasí.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

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

14. 2. 2019 od 10:00 h

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