č.j.: TACR/3286/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 249

Datum: 19. 3. 2015

Od–do: 9:15–12:00 h
13:15-17:15 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 248. zasedání přTA
Zápis z 248. zasedání přTA z 12. 3. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Možnosti spolupráce s AmCham/AFI/ČIN – přehled
Předsednictvo diskutovalo o možnostech spolupráce s organizacemi – Americká
obchodní komora (AmCham), Sdružení pro zahraniční investice (AFI), Česká inovace
o. p. s. (ČIN).

3. Dopis Úřadu vlády ČR k otázce metodického výkladu ve smyslu zákonů č. 130/2002 Sb.
a č. 218/2000 Sb.
Předsednictvo diskutovalo o vyjádření Úřadu vlády ČR, konkrétně dopisem od
místopředsedy vlády pro VaVaI, k otázce metodického výkladu ve smyslu zákonů
č. 130/2002 Sb. a č. 218/2000 Sb.
Předsednictvo souhlasí s předloženým návrhem KaTA k výkladu a žádá KaTA, aby
připravila stanovisko TA ČR na základě odpovědi místopředsedy vlády pro VaVaI k této
problematice, a zveřejnila jej, po schválení jeho znění, na webových stránkách TA ČR.

4. Stížnost na postup KaTA při administraci projektu TA01010485
Předsednictvo se zabývalo stížností na postup KaTA podanou hlavním řešitelem
projektu TA01010485 v souvislosti s řešením tohoto projektu.

5. Schválení Akčního plánu zahraniční spolupráce TA ČR pro rok 2015
Předsednictvo schválilo Akční plán zahraniční spolupráce TA ČR pro rok 2015 se
zapracovanými úpravami dle závěrů z 248. zasedání přTA.
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6. Vypořádání stanoviska RVVI k materiálu „Návrh Programu na podporu aplikovaného
výzkumu ZÉTA“
Předsednictvo schválilo vypořádání stanoviska RVVI k materiálu „Návrh Programu na
podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA“ s drobnými úpravami.
7. Schválení Auditního plánu na rok 2015
Předsednictvo schválilo předložený plán interních auditů pro rok 2015.

8. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB03MPSV008
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 9, 116 00 Praha 1,
IČ: 00025950, ve veřejné zakázce TB03MPSV008 s názvem „Ergonomické stresory
a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu“ jako
nejvhodnější.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.

9. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TE02000077
Příjemce projektu žádá o přesun finančních prostředků mezi účastníky projektu pro
roky 2015–2019. Celkové uznané náklady a podpora za projekt zůstanou zachovány.

Předsednictvo schválilo přesun finančních prostředků mezi účastníky projektu
TE02000077 dle žádosti příjemce.
TA04021687
Příjemce projektu žádá o přidání dalšího účastníka do projektu, jelikož dochází
k personálním změnám ve společnosti.

Předsednictvo schválilo přidání dalšího účastníka do projektu TA04021687 dle žádosti
příjemce.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.

10. Návrh memoranda o spolupráci (typ B) mezi TA ČR a JIC
Předsednictvo schválilo navržený text memoranda a ukládá KaTA předložit dokument
k podpisu.
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11. Závěry ze 48. zasedání VR TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci ze 48. zasedání VR.

12. Pozvánka na pražské evropské energetické fórum 2015
Předsednictvo se dohodlo, že na akci Pražské evropské energetické fórum 2015 pověří
účastí pracovníka z projektu Sektorových služeb.

13. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska ze 41. zasedání KR
Předsednictvo se zabývalo návrhem odpovědi na Doporučení a stanoviska
ze 41. zasedání KR.
14. Kontrola plnění úkolů vzešlých z jednání předsednictev
Předsednictvo se zabývalo plněním úkolů vzešlých z jednání předsednictev TA ČR.

15. 1. VS DELTA – podmínky podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory
Předsednictvo bere na vědomí výklad KaTA ke splnění specifických podmínek daných
Zadávací dokumentací 1. VS programu DELTA a ukládá KaTA podepsat Smlouvy
o poskytnutí podpory s příjemci dle vyhlášených výsledků 1. VS.

16. Informace k odpovědi MZ ČR k podpoře klinického výzkumu
Předsednictvo vzalo na vědomí odpověď Ministerstva zdravotnictví ČR k otázce
podpory klinického výzkumu a dle návrhu MZ ČR se uskuteční společné jednání k této
problematice.
17. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.
18. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol.

19. Pravidelný reporting o projektech TA ČR
Předsednictvo se seznámilo s průběžnými informacemi k jednotlivým projektům TA ČR
financovanými z OP LZZ – Rozvoj TA ČR, Sektoroví specialisté a Zefektivnění TA ČR.
20. Informace k jednání na MŽP ČR k ekoinovacím
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání na MŽP ČR k tématu ekoninovací,
které se uskutečnilo dne 11. 3. 2015.
21. Informace ze služební cesty předsedkyně – Londýn
Předsednictvo bylo seznámeno se závěry ze služební cesty RB v Londýně v termínu
2.–5. 3. 2015.
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22. Informace ze služební cesty předsedkyně – Brusel
Předsednictvo bere na vědomí informaci o jednání předsedkyně TA ČR v Bruselu.

23. BETA – revize ve schválených výzkumných potřebách Ministerstva dopravy
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o revizi výzkumných potřeb Ministerstva
dopravy ČR.
24. Různé
V termínu 17.–18. 6. 2015 se uskuteční Festival exportu a přTA se dohodlo, že
v případě zařazení TA ČR do programu akce dne 17. 6. 2015 se zúčastní MB.
V termínu 22.–23. 4. 2015 se uskuteční Research Forum 2015 – Štrukturálna pomoc EÚ
pre výskum a inovácie ve Vysokých Tatrách.
Předsednictvo pověřilo účastí na konferenci ředitele KaTA.

PK a MB informovali o účasti na zasedání Hospodářského výboru PSP ČR, které se
uskutečnilo dne 18. 3. 2015 k tématu inovací.
MB podal krátkou informaci ze semináře k VaVaI, pořádaného firmou Deloitte, kterého
se zúčastnil dne 19. 3. 2015.

Další zasedání:

datum: 26. 3. 2015 v 9:30 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 přTA
Přehled úkolů z 248. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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