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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 238

Datum: 18. 12. 2014

Od–do: 9:00–10:00 h
12:00–15:00 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 237. zasedání přTA
Zápis z 237. zasedání přTA z 11. 12. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Návrh na změnu loga TA ČR
Předsednictvo schválilo navrhovanou změnu korporátní identity a zároveň
i jednotlivé kroky vedoucí k její implementaci.
3. Návrh témat k jednání s místopředsedou vlády ČR
Předsednictvo se dohodlo, že se k návrhům témat vyjádří prostřednictvím svých
připomínek.
4. Jednání s předsednictvem GA ČR – témata schůzky a prezentace
Předsednictvo se zabývalo tématy schůzky a prezentace pro potřeby společného
jednání mezi předsednictvy TA ČR a GA ČR.
5. Projednání návrhů projektů k podpoře v 1. veřejné soutěži programu DELTA
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 1. veřejné soutěže
programu DELTA (DELTA1). Z jednání se omluvila členka KR prof. Jílková, která
ovšem byla o průběhu a výsledku jednání informována předsedkyní TA ČR.
V souladu s Jednacím řádem se členové předsednictva v případech, kde byli ve
střetu zájmů, neúčastnili jednání a rozhodování o návrhu projektu.
Předsednictvo schválilo k podpoře 4 projekty – TF01000093, TF01000084,
TF01000076 a TF01000091.
Vzhledem k tomu, že se jedná o první zkušenost TA ČR s podporou takovéto
spolupráce a s ohledem na vyjádření zájmu obou agentur o hodnocené projekty
(jedna z podmínek pro vyhodnocení této veřejné soutěže), je možné, že by mohla
být s vietnamskou stranou připravena další výzva.
Předsednictvo konstatuje, že před podpisem smluv s vybranými uchazeči bude od
partnerské agentury vyžádáno souhlasné vyjádření, což je podmínkou pro uzavření
smlouvy.
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6. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA04030774
Předsednictvo schválilo změnu dalšího účastníka projektu TA04030774, a to od
1. 1. 2015 a zároveň schválilo přesun finančních prostředků mezi nákladovými
položkami.
7. SME-24 Směrnice pro řízení rizik
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o SME-24 Směrnici pro řízení rizik.
8. SME-XX Směrnice o řešení oznámení o podezření z korupce
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o SME-XX Směrnici o řešení oznámení
o podezření z korupce.
9. Odpověď MŠMT ČR na žádost o výklad § 18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
KaTA předložila přTA doručenou odpověď na žádost o výklad zákona o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací od MŠMT ČR.
10. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u projektů TB0200MD052,
TB030MPO005, TB03MPSV003, TB03MPSV010, TB940MPO001 a TB940MPO002
TB0200MD052
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská, 17/889, 110 00 Praha, IČ: 473072218,
ve veřejné zakázce TB0200MD052 s názvem „Analýza dopadů aplikace Směrnice
Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční
infrastruktury na pozemní komunikace v ČR mimo síť TEN-T“ jako nejvhodnější.
Jednání a rozhodnutí se nezúčastnili MB, MJ a PK z důvodu zamezení střetu zájmů.
TB030MPO005
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče REMA Systém, a.s., Budějovická 1667/64, 140 00 Praha, IČ: 64510263,
ve veřejné zakázce TB030MPO005 s názvem „Výrobky odebrané v rámci zpětného
odběru v ČR jako zdroj kritických surovin“ jako vhodné.
TB03MPSV003
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 116 52
Praha 1, IČ: 00025950, v poptávkovém řízení TB03MPSV003 s názvem „Systém
hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“
jako vhodné.
TB03MPSV010
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 116 52
Praha 1, IČ: 00025950, v poptávkovém řízení TB03MPSV010 s názvem „Rizikovost
ekonomických činností v ČR“ jako vhodné.
TB940MPO001
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v poptávkovém
řízení TB940MPO001 s názvem „Analýza bariér zájmu o technické vzdělávání a
návrhy řešení k jejich odstranění, analýza inovativních výukových metod a
aplikačních postupů. Definování obsahu technického vzdělávání včetně návrhů
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dalšího využití“.
PK vyjádřil své mínění, že se cítí být ve střetu zájmů u tohoto projektu, a proto se
jeho jednání a rozhodnutí nezúčastnil.
TB940MPO002
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v poptávkovém
řízení TB940MPO002 s názvem „Analýza vybraných německých vzdělávacích
rámců, jejich porovnání s českými ekvivalenty a definování obsahů vzdělávání
technických oborů požadovaných zaměstnavateli v oblasti středního školství včetně
návrhů dalšího využití“.
PK vyjádřil své mínění, že se cítí být ve střetu zájmů u tohoto projektu, a proto se
jeho jednání a rozhodnutí nezúčastnil.
11. Ověření hlasování per rollam ve věci podpisu Memoranda s nadačním fondem
START IT UP!
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci podpisu Memoranda s nadačním
fondem START IT UP! a se znění Memoranda a jeho podpisem souhlasí. Zápis
o usnesení hlasování přTA per rollam je přílohou tohoto zápisu.
12. Záležitosti odborných poradních orgánů
Předsednictvo odvolává členy Rady programu ALFA, kteří jsou zároveň členy Rad
podprogramů z důvodu konfliktu s příslušnou směrnicí.
Předsednictvo se zabývalo problematikou dohod o provedení práce (DPP)
uzavřených se členy rad jednotlivých programů.
13. Další záležitosti, které je třeba projednat
Předsednictvo se zabývalo účastí zástupce TA ČR na 11. schůzi Výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR, která se uskuteční dne
15. 1. 2015.
Předsednictvu byla předložena zpráva ze služební cesty RB do Izraele uskutečněné
v termínu 24.–26. 11. 2014.
Předsednictvo se zabývalo návrhem termínu konání workshopu k uzavření Fáze 1
projektu INKA, kdy byl ze strany KaTA navržen termín 3.–5. 3. 2015.
14. Výsledné pořadníky hodnocených návrhů projektů v 1. VS programu EPSILON
a znění oficiální zprávy o vyhlášení výsledků této soutěže
Předsednictvo bere na vědomí předložené pořadníky, jejichž složení vyplývá
z rozhodnutí přTA na 237. zasedání a potvrzuje své rozhodnutí z 237. zasedání
o výsledku veřejné soutěže EPSILON1.
Předsednictvo po drobných úpravách schvaluje znění textu příslušných dokumentů,
které budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR.
Dne 19. 12. se uskuteční tisková konference k vyhlášení 1. VS programu EPSILON
a též k výsledkům 1. VS programu DELTA. Účast na této konferenci potvrdili RB,
MB, MJ a VK. PK se omluvil vzhledem k časové zaneprázdněnosti.
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15. Oznámení příjemce projektu TA04010218 o neuzavření Smlouvy o poskytnutí
podpory
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že příjemce projektu TA04010218
neuzavře Smlouvu o poskytnutí podpory.
16. Dílčí strategie ICT 2015-2020 – 3. etapa přípravy – návrh implementačního plánu
Předsednictvo se dohodlo, že se k podkladům týkajícím se dílčí strategie ICT
2015–2020 vyjádří prostřednictvím svých připomínek.
17. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.
18. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol.
19. Průběžná informace o IS TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o informačním systému TA ČR.
20. Reakce na Zprávu z kontroly hospodaření TA ČR za 1. pololetí roku 2014
Předsednictvo bere na vědomí informaci o předání reakce předsedkyně na Zprávu
z kontroly hospodaření TA ČR za 1. pololetí roku 2014 zpracovanou KR.
21. Různé
Předsednictvo se na základě podnětu od člena KR zabývalo problematikou verzí
Všeobecných podmínek pro potřeby 1. VS programu CK.
Předsednictvo konstatuje, že ke změnám ve Všeobecných podmínkách bylo
přistoupeno s ohledem na zpřesnění Smlouvy o poskytnutí účelové podpory a také
z důvodu zjednodušení administrativní zátěže příjemcům. S tím také souvisí
i snížení počtu stížností.
RB informovala přTA o jednání s ministrem Mládkem z MPO, kterého se dne 18. 12.
zúčastnila.
RB dále informovala, že se dne 16. 12. zúčastnila XLV. zasedání Akademického
sněmu AV ČR.
Dne 17. 12. se RB setkala s novou generální ředitelkou SP ČR D. Kuchtovou.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 8. 1. 2015 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 238. zasedání předsednictva TA ČR
Program 238. zasedání přTA
Přehled úkolů z 238. zasedání přTA
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 16. 12. 2014
Podrobný zápis z projednávání návrhů projektů DELTA_181214

Zapsal:

Rottová
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Kontroloval:

Bízková

5

