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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 239

Datum: 8. 1. 2015

Od–do: 11:00–15:45 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 238. zasedání přTA
Zápis z 238. zasedání přTA z 18. 12. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Zadávací dokumentace na nový informační systém TA ČR
Za účasti J. Hrdého, odpovědného za přípravu nového informačního systému
TA ČR, byla projednána prezentace obsahující zásadní informace k zajištění
nového informačního systému TA ČR.
3. Témata společného zasedání přTA, VR a KR
Předsednictvo se zabývalo přípravou společného zasedání přTA, VR a KR, které by
se uskutečnilo v termínu 19.–20. 2. 2015 v Jihlavě (nebo na jiném dostupném
místě).
4. Nastavení programu DELTA
Předsednictvo se zabývalo otázkou dalšího
a vyhlášením veřejných soutěží v letošním roce.

nastavení

programu

DELTA

Předsednictvo konstatuje, že v závislosti na projednávání rozpočtu vládou ČR na
roky 2016–2018 lze očekávat následující výzvy v těchto programech:
• GAMA 2. veřejná soutěž v rámci podprogramu 1;
• DELTA 2 veřejná soutěž;
• OMEGA 3. veřejná soutěž;
• EPSILON 2. veřejná soutěž.
V případě, že dojde k nárůstu finančních prostředků v roce 2015 do rozpočtové
kapitoly TA ČR, bude možné podpořit další projekty v rámci 1. veřejné soutěže
programu EPSILON.
VK informoval o závěrech z pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci.
5. Schválení plánu kontrol prováděných u příjemců TA ČR na rok 2015
Předsednictvo schválilo předložený roční plán veřejnosprávních kontrol projektů na
rok 2015.
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6. Harmonogram PR akcí
Předsednictvo se zabývalo předloženým seznamem akcí plánovaných na leden
2015.
7. Ověření hlasování per rollam ve věci sloučení 2 projektů v programu CK
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci sloučení 2 projektů v programu
CK a schválilo tímto sloučení projektů TE02000011 a TE02000086.
8. Kontrola úkolů z jednání předsednictev
Předsednictvo za účasti sekčních ředitelů projednalo problematické záležitosti
u některých interních úkolů TA ČR.
9. Mechanismus přípravy a předkládání materiálů na VR
Předsednictvo se zabývalo mechanismem přípravy a předkládáním materiálů pro
zasedání VR.
10. BETA – seznam doporučených a nedoporučených výzkumných potřeb
Předsednictvo bere na vědomí seznam doporučených výzkumných potřeb k zadání
veřejných zakázek v rámci programu BETA.
11. Pozvání na návštěvu VÚVeL a Biovety, a.s. a Meopta – optika, s. r. o.
Předsednictvo se zabývalo pozvánkami na návštěvu VÚVeL, Bioveta, a. s.,
a Meopta – optika, s. r. o.
12. Náměty spolupráce se studenty z Cambridge University a University of Groningen
– týmy v roce 2015
Předsednictvo se zabývalo možnostmi spolupráce se studentskými týmy na
tématech zlepšujících činnosti a procesy agentury v roce 2015 včetně nároků na
rozpočet.
13. Průběžné hodnocení programu Centra kompetence
Předsednictvo projednalo pracovní verzi podkladu k průběžnému hodnocení
programu Centra kompetence.
14. Přehled úkolů TA ČR z usnesení vlády
Předsednictvo bere na vědomí přehled jednotlivých úkolů vyplývajících z důležitých
vládních dokumentů a souvisejících usnesení vlády, včetně stručných informací
o stavu jejich plnění a ukládá KaTA předložit aktualizovaný přehled přTA do konce
března 2015.
O: KaTA
T: 30. 3. 2015
15. Informace o rozhodnutí ÚOHS
Předsednictvo bere na vědomí informaci o Rozhodnutí ÚOHS ve věci přezkoumání
úkonů zadavatele, kdy ÚOHS rozhodl o zamítnutí návrhu.
16. Různé
Účast na „Stakeholder conference“ 18. 3. 2015 v Bruselu
Předsednictvo se dohodlo, že „Stakeholder konference“, která se koná dne 18. 3.
v Bruselu, se TA ČR zúčastní. Zástupce z řad TA ČR bude ještě diskutován (1).
O1: přTA+KaTA
KT: 30. 1. 2015
Dopisy RVVI ve věci změn programů TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí dopisy RVVI ve věci stanovisek ke změnám
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programů TA ČR.
KaTA byla pověřena připravit vyjádření, jak TA ČR naloží s doporučeními RVVI ke
změně všech programů TA ČR (2).
O2: KaTA
T: 26. 1. 2015
Návrh plánu činnosti VR na rok 2015
Předsednictvo se zabývalo návrhem plánu činnosti VR na rok 2015, který byl
sestaven pro potřeby jednání VR v letošním roce a bere jej na vědomí.
RB informovala, že se dne 6. 1. 2015 setkala s místopředsedkyní Energetického
regulačního úřadu (ERÚ).
Dále RB uvedla, že obdržela žádost ruské ambasády o uzavření memoranda mezi
TA ČR a příslušnou ruskou agenturou.
Dne 29. 1. 2015 započne kontrola projektu Rozvoj TA ČR ze strany poskytovatele,
MV ČR.
MB informoval o závěrech z jednání s náměstkem místopředsedy vlády ČR
A. Marksem.
R. Klimeš informoval přTA o závěrech z jednání s náměstkem místopředsedy vlády
A. Marksem, které se uskutečnilo dne 8. 1. 2015.
Dne 12. 1. 2015 se uskuteční schůzka vedení TA ČR se všemi zaměstnanci, kde
budou shrnuty plány TA ČR na letošní rok.
VK dále uvedl, že se v terminu 24. 1.–20. 2. zúčastní služební cesty do Asie
– v rámci cesty VŠB-TUO, kde by se mohl setkat se zástupci NEDO a mohlo by se
postoupit v přípravě memoranda k podpisu – část cesty v zahraničí by tudíž hradila
TA ČR.
Předsednictvo souhlasí s návrhem VK a pověřuje jej jednání se zástupci NEDO
a KIAT na této služební cestě.
MJ informoval přTA o účasti na konferenci k projektu IPN Metodika, které se
zúčastnil dne 7. 1. 2015 v Pardubicích.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 15. 1. 2015 v 10:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00
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Přílohy:

Prezenční listina z 239. zasedání předsednictva TA ČR
Program 239. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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