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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 231

Datum: 6. 11. 2014

Od–do: 9:00–13:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin
Bunček, Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek,
CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni:
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 230. zasedání přTA
Zápis z 230. zasedání přTA z 30. 10. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Stav bezpečnosti TA ČR k 30. 9. 2014
Předsednictvo projednalo podklady týkající se stavu bezpečnosti TA ČR předložené
Bezpečnostním ředitelem (BŘ).
3. Rozpočet TA ČR pro potřeby projednávání ve VVVKMT
Předsednictvo projednalo předložený podklad týkající se rozpočtu TA ČR pro
potřeby jeho projednávání ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu.
4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA03011057
Předsednictvo schválilo změnu dalšího účastníka projektu TA03011057 a očekává
uskutečnění oponentního řízení k tomuto projektu.
TD020137
Předsednictvo schválilo změnu výsledků V004 a V005 dle žádosti příjemce projektu
TD020137.
Ve věci změny uživatele výsledků a řešení výsledku V001 přTA podmínečně žádost
schvaluje.
TD020306
Vzhledem k tomu, že se jedná o stejný případ, jako v případě projektu TD020137,
přTA podmínečně schvaluje změnu uživatele výsledku.
5. BETA – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky TB03SUJB002 a o výběru
v poptávkovém řízení TB94TACR001 a TB940MZP002
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče ÚJV Řež, a. s., v otevřeném řízení TB03SUJB002, jako vhodné.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Výzkumné centrum BIVŠ, z. ú., v poptávkovém řízení TB94TACR001,
jako vhodné.
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Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče GREEN Solution s. r. o., v poptávkovém řízení TB940MZP002, jako
nejvhodnější.
6. Stanoviska kontrolní rady ke stížnostem u návrhů projektů č. TF01000074
a TF01000017 na nepřijetí návrhů projektů do 1. VS programu DELTA
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a stížnosti k návrhům projektů
TF01000074 a TF01000017 zamítá.
Jednání a rozhodnutí o stížnosti příjemce projektu TF01000074 se nezúčastnil VK
z důvodu zamezení střetu zájmů.
7. Návrh na změnu programu OMEGA
Předsednictvo se zabývalo návrhem změn programu OMEGA.
8. Varianty řešení postupu v 1. veřejné soutěži programu EPSILON
Předsednictvo se seznámilo s návrhem možností postupu a případných následků
modelových situací realizace 1. veřejné soutěže programu EPSILON v závislosti na
objemu finančních prostředků přidělených do kapitoly TA ČR.
9. Programy ESPON 2020 a Central Europe a možnostmi jejího využití pro aktivity
TA ČR
Předsednictvo se seznámilo s podkladem k programům ESPON 2020, Central
Europe, Interreg Europe a možnostmi jejich využití pro aktivity TA ČR.
10. Rozvoj TA ČR – dílčí strategie ICT 2015-2020 2. etapa přípravy
Předsednictvo schvaluje tým pro přípravu strategie, předložený harmonogram
a dílčí cíle strategie ICT 2015-2020.
11. Návrh dopisu na MŠMT ve věci projektu IPN Metodika
Předsednictvo se seznámilo s návrhem dopisu na MŠMT ve věci projektu IPN
Metodika.
12. Harmonogram vyhlášení veřejných soutěží v roce 2015 – GAMA, DELTA,
EPSILON, OMEGA
Předsednictvo se dohodlo, že k vyhlašování veřejných soutěží v roce 2015 bude
přistupováno s ohledem na schválený rozpočet na roky 2015–2017 a kapacity
TA ČR.
13. Informace z jednání za účasti místopředsedy TA ČR
MB podal informace ze semináře s místopředsedou vlády P. Bělobrádkem a dalšími
zástupci z oblasti biotechnologií, který se uskutečnil dne 30. 10. 2014.
Dále informoval o jednání u náměstka MŠMT, kterého se zúčastnil dne 5. 11.
MB dále uvedl, že dne 5. 11. se uskutečnilo předání ceny TA ČR za Nejlepší
spolupráci roku 2014 na akci AmCham.
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání.
14. Průběžné vyhodnocení plnění Akčního plánu Protikorupčního programu TA ČR
Předsednictvu bylo předloženo průběžné vyhodnocení plnění Akčního plánu
Protikorupčního programu TA ČR zpracované pracovníky projektu Rozvoj TA ČR.
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15. Informace z workshopu IPN Metodika k bibliometrii
Předsednictvo bere na vědomí zápis z workshopu „European trends
in performance-based funding of research institutions – with special attention to the
use of bibliometrics“, který byl organizován v rámci projektu IPN Metodika,
a uskutečnil se dne 24. 10. 2014.
16. Aktuální seznam členů kolegií odborníků a odborných poradních orgánů
Předsednictvo bere na vědomí aktuální seznam členů kolegií odborníků
a odborných poradních orgánů TA ČR.
17. Pozvánka na slavnostní předávání cen Česká hlava 2014
Předsednictvo bere na vědomí pozvánku na slavnostní předávání cen Česká hlava
2014, které se uskuteční dne 27. 11. 2014.
18. Různé
Předsednictvo diskutovalo o způsobu řízení a realizaci projektu Rozvoj TA ČR na
podnět vedoucího projektu a bylo rozhodnuto o sjednocení způsobu řízení
a realizace s ostatními projekty TA ČR.
Další zasedání:

datum: 13. 11. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 231. zasedání předsednictva TA ČR
Program 231. zasedání přTA
Přehled úkolů z 231. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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