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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 241

Datum: 22. 1. 2015

Od–do: 9:30–16:30 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 240. zasedání přTA
Zápis z 240. zasedání přTA z 15. 1. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Návrh programu ZÉTA – materiál pro RVVI
Předsednictvo se zabývalo návrhem programu ZÉTA, který byl schválen VR na jejím
46. zasedání.
3. Návrh dalšího postupu v rámci úseku BETA a informace o stavu tohoto úseku
MB informoval přTA o stávajícím průběhu prací v rámci úseku veřejných zakázek.

4. Návrh prezentace jednání s místopředsedou vlády ČR
Předsednictvo projednalo návrh prezentace pro jednání s místopředsedou vlády ČR.

5. Nový systém spisové služby TA ČR
Předsednictvo bylo informováno o stavu přípravy přechodu na nový systém spisové
služby.
6. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB940MPO001 a TB940MPO002
Předsednictvo se zabývalo výběrem nejvhodnější nabídky pro veřejné zakázky MPO.

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče TREXIMA, spol. s r. o., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín - Louky, IČ: 440 04 508
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
dalšího využití“ jako nejvhodnější.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče TREXIMA, spol. s r. o., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín - Louky, IČ: 440 04 508
v poptávkovém řízení TB940MPO002 s názvem „Analýza vybraných německých
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vzdělávacích rámců, jejich porovnání s českými ekvivalenty a definování obsahů
vzdělávání technických oborů požadovaných zaměstnavateli v oblasti středního
školství včetně návrhů dalšího využití“ jako vhodné.

7. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB03MPSV013
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, ve veřejné zakázce TB03MPSV013 s názvem „Zvýšení účinnosti
ochrany zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempa“ jako
nejvhodnější.
8. Možná duplicita mezi veřejnou zakázkou BETA a projektem CK
Předsednictvo odložilo rozhodnutí k otázce možné duplicity mezi veřejnou zakázkou
BETA a projektem CK.
9. MZV – rozhodnutí o zařazení mimořádné VP zaslané MZV do programu BETA
Předsednictvo schválilo mimořádnou výzkumnou potřebu MZV ČR.

10. Schválení výzkumných potřeb předložených v rámci 4. identifikace
Předsednictvo se zabývalo seznamem předložených výzkumných potřeb (VP) v rámci
4. identifikace v programu BETA.
Předsednictvo schválilo k zadání VP dle seznamu. Rozhodlo o podpoře vždy prvních tří
výzkumných potřeb každého resortu podle priorit, stanovených resortem.

11. GAMA – vyhlášení 2. veřejné soutěže PP1
Předsednictvo se zabývalo strukturou elektronického návrhu projektu (přihlášky)
a upřesněním některých parametrů v rámci 2. veřejné soutěže programu GAMA
– podprogram 1 (PP1).
12. Hodnocení průběžných zpráv programu GAMA
Předsednictvo projednalo navržené možnosti k zajištění odborníků pro hodnocení
průběžných zpráv v rámci programu GAMA.
13. Plán oponentních řízení na rok 2015
Předsednictvo schválilo plán oponentních řízení na rok 2015 dle předloženého
podkladu.

14. Účast TA ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2015 v Brně
Předsednictvo se zabývalo otázkou účasti TA ČR na Mezinárodním strojírenském
veletrhu 2015 konaném v Brně.

15. Vypořádání stanoviska RVVI k návrhu změny programu OMEGA
Předsednictvo se zabývalo vypořádáním stanoviska RVVI k návrhu změny programu
OMEGA.
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16. INKA – organizace a průběh workshopu ke zhodnocení Fáze 1 projektu INKA
Předsednictvo bere na vědomí termín konání workshopu 3. a 4. 3. 2014 (3. 3. půl denní
a 4. 3. celodenní) a souhlasí s navrženým formátem workshopu. Hlavními účastníky
workshopu budou členové hodnoticí komise, která vybírala dodavatele projektu.

Moderátory workshopu budou PK a MB. T. Perglová bude zapisovatelkou druhý den
workshopu.

17. Vyhodnocení podnětu uchazeče o podporu na základě dotazníku z projektu INKA
Předsednictvo se zabývalo vyhodnocením podnětu uchazeče o podporu, který vzešel
z dotazníkového šetření pro projekt INKA.

18. Záležitosti odborných poradních orgánů a kolegií odborníků
Předsednictvo na základě doporučení VR vyplývající ze 46. zasedání odvolává člena
EHK programu Centra kompetence.

19. Schválení podkladů k návrhu státního rozpočtu na rok 2016 s výhledem na roky
2017–2018
Předsednictvo schválilo podklady za TA ČR k návrhu státního rozpočtu na rok 2016
s výhledem na roky 2017–2018.
20. Návrh odpovědi na doporučení a stanoviska z 38. zasedání KR
Předsednictvo schválilo návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 38. zasedání KR.

21. Žádost o účast odborníka TA ČR na jednání odborné sekce AOBP
Předsednictvo projednalo žádost ze strany Asociace obranného a bezpečnostního
průmyslu ČR (AOBP) o zapojení TA ČR do odborné sekce AOBP a o účast na jednání
této sekce.
22. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.
23. Roční přehled o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí roční přehled o programech TA ČR.

24. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol.

25. Pravidelný reporting o projektech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí pravidelný reporting o projektech TA ČR.

26. Pozvánky na akce
Předsednictvo se zabývalo pozvánkami na různé akce a dalšími doprovodnými
aktivitami členů přTA.
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27. Informace o programech ve znění nových pravidel veřejné podpory včetně právního
výkladu správnosti postupu
Předsednictvo bere na vědomí předloženou informaci o programech ve znění nových
pravidel veřejné podpory.

28. Informace k současnému stavu projektu BETA „Koncept inteligentních měst v ČR”
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu projektu „Koncept
inteligentních měst v ČR“ podporovaného v rámci programu BETA.
29. Průběžná informace o IS TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o stavu informačního systému TA ČR.

30. Různé
RB informovala o uskutečnění semináře na téma „Ženy v aplikovaném výzkumu“, který
se konal dne 21. 1. 2015.
MB informoval o jednání pracovní skupiny Rady pro evropské strukturální fondy, jehož
se zúčastnil dne 21. 1. 2015.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

Další zasedání:

datum: 29. 1. 2015 v 13:00 h

místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00
Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 241. zasedání předsednictva TA ČR
Program 241. zasedání přTA
Přehled úkolů z 241. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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