č.j.: TACR/2739/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 246

Datum: 26. 2. 2015

Od–do: 9:30–14:15 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 245. zasedání přTA
Zápis z 245. zasedání přTA z 20. 2. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Zajištění návštěvy premiéra ČR
Předsednictvo diskutovalo o připravovaném jednání s premiérem ČR B. Sobotkou,
které se uskuteční dne 6. 3. 2015 ve 13:00 h v sídle TA ČR.

3. Průběžné hodnocení 1. veřejné soutěže programu CK – závěry ze společného zasedání
přTA, VR a KR
Předsednictvo se zabývalo závěry k průběžnému hodnocení 1. veřejné soutěže
programu Centra kompetence, které byly učiněny na společném zasedání přTA, VR
a KR dne 19. 2. 2015.
4. Záležitosti pověřených konzultantů
Předsednictvo projednalo předložené záležitosti týkající se pověřených konzultantů
dle závěrů vzešlých ze společného zasedání přTA, VR a KR dne 19. 2. 2015.

5. Vzory memorand o spolupráci TA ČR se subjekty v ČR
Předsednictvo se zabývalo předloženými návrhy vzorů memorand o spolupráci TA ČR
se subjekty v ČR.
6. SME-01 Řízení vnitřních předpisů - v4
Předsednictvo schválilo SME-01 Směrnici pro řízení vnitřních předpisů – verze 4.

7. SME-XX Řízení programů - v1
Předsednictvo schválilo SME-XX Směrnici pro řízení programů – v1 v předloženém
znění.
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8. BETA – rozhodnutí o dalším postupu na základě posudku a nových informací k veřejné
zakázce TB0200MD061
Předsednictvo bere na vědomí předloženou informaci o možné duplicitě mezi
projektem BETA a Centra kompetence.
Předsednictvo na základě předložených materiálů rozhodlo o zrušení zadávacího řízení
k veřejné zakázce TB0200MD061 s názvem „Mobilitní služby nové generace pro
zvyšování bezpečnosti plynulosti dopravy v ČR“ (MOBIL).

9. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TA01010485
Předsednictvo dle předložených informací souhlasí s uznáním odůvodnění dobré víry
k diskutované částce za splnění podmínek:
● jasného popisu dosažení výsledku druhu G-funkčního vzorku (předložení
TA ČR do 19. 3. 2015) včetně standardní dokumentace takového výsledku;
● předání dat do RIV o dosažených výsledcích druhu 1x G-funkční vzorek,
2xO – PCT aplikace a CZ patentová přihláška (v termínu do 13. 3. 2015);
● v případě dodání požadovaných výsledků.
TD020216
Předsednictvo odmítá žádost o změnu hlavního příjemce projektu TD020216.

10. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení Zadávací dokumentace na nový
informační systém TA ČR
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení Zadávací dokumentace na
nový informační systém TA ČR.
11. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžné informace o programech TA ČR.

12. Oznámení příjemce projektu TH01031145 o neuzavření Smlouvy o poskytnutí podpory
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že příjemce projektu TH01031145
neuzavře Smlouvu o poskytnutí podpory.
13. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžné informace o stavu kontrol prováděných
TA ČR.

14. Pravidelný reporting o projektech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí reporting o projektech TA ČR – Rozvoj TA ČR, Sektorové
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služby TA ČR, Zefektivnění TA ČR.

15. Reakce MPO na dopisy TA ČR týkající se ESIF a koordinace s národními programy
Předsednictvo bere na vědomí reakci MPO ČR na dopisy TA ČR týkající se ESIF
a koordinace s národními programy.
16. Dopis MS ČR – reakce na žádost TA ČR o výklad zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací
Předsednictvo bere na vědomí reakci Ministerstva spravedlnosti ČR na žádost TA ČR
o výklad zákona o podpoře VaVaI.
17. Usnesení 129. zasedání Pléna České konference rektorů
Předsednictvo bere na vědomí usnesení 129. zasedání Pléna ČKR.

18. Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2014 provedenou KR a reakce KaTA na Zprávu
Předsednictvo se dohodlo, že se k vypořádání závěrů plynoucích ze Zprávy z kontroly
hospodaření za rok 2014 zpracovanou kontrolní radou TA ČR, vyjádří prostřednictvím
připomínek a následně bude vypořádání schváleno hlasováním per rollam.
19. Různé
RB informovala, že dne 27. 2. 2015 se v sídle TA ČR uskuteční:
• v 11:00 h jednání pracovní skupiny k IPR za účasti ÚPV;
• v 14:00 h jednání pracovní skupiny TA ČR a ALV ČR.

RB dále uvedla, že v dubnu 2015 se zúčastní společně s P. Matolínem zahraniční cesty
do Šanghaje.

Předsednictvo udělilo záštitu výstavě Země znovuzrozená, kterou pořádá Stanislav
Štýs. Tato výstava bude zahájena vernisáží dne 2. 4. a potrvá až do 28. 6. 2015
v Tereziánském křídle starého královského paláce Pražského hradu. Záštitu zajistí
KaTA.
Předsednictvo žádá KaTA, aby dopisem požádala agentury Czechinvest a Czechtrade
o nominaci člena Rady programu DELTA (2).
Předsednictvo bylo informováno o připravované implementaci nového systému
elektronické spisové služby TA ČR.
Předsednictvo bylo informováno o závěrech plynoucích z Doporučení a stanovisek ze
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40. zasedání KR.
Návrh odpovědi na doporučení a stanoviska KR ze 40. zasedání zpracuje KaTA.
PK informoval o účasti na jednání k novému zákonu o VaV, kterého se zúčastnil dne
25. 2. 2015 společně s právničkou KaTA na Úřadu vlády ČR.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

Další zasedání:

datum: 5. 3. 2015 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 246. zasedání předsednictva TA ČR
Program 246. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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