č.j.: TACR/3086/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 248

Datum: 12. 3. 2015

Od–do: 9:45–12:00 h
14:15–18:00 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 247. zasedání přTA
Zápis z 247. zasedání přTA z 5. 3. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. OMEGA – upřesnění parametrů 3. veřejné soutěže programu a struktura
elektronického návrhu projektu
Předsednictvo diskutovalo upřesnění parametrů 3. veřejné soutěže programu OMEGA.

3. Stanovisko KR ke stížnosti návrhu projektu č. TH01011190 v rámci 1. veřejné soutěže
programu EPSILON
Předsednictvo se zabývalo dopracovanými podklady ke stanovisku KR ke stížnosti
návrhu projektu č. TH01011190.
4. Návrh Zprávy o činnosti TA ČR 2014
Předsednictvo projednalo návrh Zprávy o činnosti TA ČR za rok 201.

5. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
předložených projektů.

6. BETA – koncepční návrh technické novely směrnice pro zadávání veřejných zakázek
v programu
Předsednictvo projednalo návrh na změnu SME-16 Směrnice pro poptávkové řízení
a zadávání veřejných zakázek v programu BETA, a to s ohledem na to, že nyní je tato
Směrnice nastavena pouze na jeden typ zadávacího řízení.
1

č.j.: TACR/3086/2015

7. BETA – rozhodnutí o dalším postupu ve výzkumné potřebě TB030MZP014
Předsednictvo schválilo navržený postup, a to nepokračovat v zadávacím řízení (JŘBU)
a souhlasilo s požadavkem MŽP na vytvoření dvou věcně oddělených projektů
vedoucích k řešení výzkumné potřeby TB030MZP014.
8. BETA – rozhodnutí o zařazení mimořádných výzkumných potřeb zaslaných MZV
Předsednictvo TA ČR rozhodlo o schválení předložených mimořádných výzkumných
potřeb a ukládá KaTA připravit ve spolupráci s MZV zadávací dokumentace a vyhlásit
předmětná zadávací řízení.
9. INKA – závěry hodnocení Fáze 1 expertního panelu a rozhodnutí o zveřejnění výsledku
hodnocení
PK informoval přTA o závěrech z workshopu k ukončení Fáze 1 projektu INKA, který se
uskutečnil ve dnech 3. a 4. 3. 2015 v sídle TA ČR.

Předsednictvo vzalo na vědomí závěrečnou zprávu z hodnocení metodiky Fáze 1
projektu INKA expertním panelem.

10. Návrh akčního plánu spolupráce mezi EGAP a TA ČR v roce 2015
Předsednictvo schválilo navržený text akčního plánu spolupráce mezi EGAP a TA ČR.

11. Schválení Akčního plánu zahraniční spolupráce TA ČR pro rok 2015
Předsednictvo projednalo znění materiálu Akčního plánu zahraniční spolupráce TA ČR
pro rok 2015.

12. Návštěva Sven-Thore Holma v TA ČR
Předsednictvo souhlasí s organizací návštěvy p. Sven-Thore Holma v TA ČR za
předpokladu, že TA ČR nebude hradit panu Holmovi cestovní náklady a ubytování.
13. Návrh memoranda o spolupráci se Sichuan Investment and Promotion Bureau
PK a VK informovali o jednání se zástupci Sichuan Investment and Promotion Bureau
(SIPB).
14. Možnosti spolupráce s AmCham/AFI/ČIN – přehled
Předsednictvo přesunulo projednávání tohoto bodu na další zasedání.

15. Informace k programu výzkumu a vývoje pro potřeby hlubinného úložiště 2015–2025
Předsednictvo vzalo na vědomí materiál k programu výzkumu a vývoje pro potřeby
hlubinného úložiště 2015–2025.
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16. Dopis Úřadu vlády ČR k otázce metodického výkladu ve smyslu zákonů č. 130/2002 Sb.
a č. 218/2000 Sb.
Předsednictvo bere na vědomí dopis Úřadu vlády ČR k otázce metodického výkladu ve
smyslu zákonů č. 130/2002 Sb. a č. 218/2000 Sb. a bude se jím dále zabývat na příštím
zasedání.
17. Pozvánka na 2nd MIRRIS Policy dialogue
Předsednictvo se zabývalo pozvánkou na 2nd MIRRIS Policy dialogue, který se
uskuteční dne 1. 4. 2015 v prostorách TC AV ČR.
18. Návrh zápisu z jednání s premiérem ČR
Předsednictvo souhlasí s návrhem zápisu z jednání s premiérem ČR.
19. Různé

Program členů předsednictva TA ČR na období březen–duben 2015
Předsednictvo projednalo účast na akcích v nadcházejícím období březen–duben 2015.

Předsednictvo projednalo pozvánku na schůzi Hospodářského výboru PSP ČR, která se
uskuteční dne 18. 3. 2015. Bylo dohodnuto, že této schůzce se zúčastní MB a PK.
Dále bylo dohodnuto, že PK se nezúčastní Mezinárodní konference Biologického centra
konaného dne 18. 3. a místo MB se zúčastní Kulatého stolu na téma: Moderní
technologie v podnikání VK.
Předsednictvo se zabývalo otázkou pověřených konzultantů a jejich přiřazením
k jednotlivým projektům.
Předsednictvo se dohodlo, že workshopu zaměřeného na definující strategie pro
financování výzkumu, který se uskuteční ve dnech 16. a 17. 4. 2015 v Amsterodamu, se
zúčastní RB.
Předsednictvo si od KaTA vyžádalo předložení změny všech vnitřních předpisů
související s úpravou formulářů/šablon kvůli změně loga TA ČR.
Předsednictvo projednalo předloženou stížnost na postup KaTA v souvislosti
s projektem TA01010485. Stanovisko KaTA ke stížnosti bude předloženo na další
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zasedání a přTA se tímto bude zabývat.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila k odeslání Informaci o činnosti TA ČR,
včetně informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve VaVaI za rok 2014
zpracovanou KR. Tato informace obsahuje i Zprávu z kontroly hospodaření TA ČR za
rok 2014 a návrh na odměny členů KR.

RB informovala, že dne 11. 3. 2015 se zúčastnila schůzky s náměstkem ministra
zahraničních věcí p. Drulákem k řešení programu BETA.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.

Další zasedání:

datum: 19. 3. 2015 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 248. zasedání předsednictva TA ČR
Program 248. zasedání předsednictva TA ČR
Přehled úkolů z 248. zasedání předsednictva TA ČR
Rottová

Bízková
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