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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 251

Datum: 9. 4. 2015

Od–do: 9:00–14:30 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), 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: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 250. zasedání přTA
Zápis z 250. zasedání přTA z 26. 3. 2015 bude projednán a schválen na 252. zasedání.

2. INKA – rozhodnutí o pokračování projektu dalším kolem sběru primárních dat ve
Fázi 2
Předsednictvo se zabývalo otázkou pokračování projektu INKA, a to dalším kolem
sběru primárních dat ve Fázi 2.

3. Schválení Akčního plánu k protikorupčnímu programu pro rok 2015
Předsednictvo schválilo předložený Akční plán protikorupčního programu pro rok
2015.
4. Memorandum o spolupráci s KIC InnoEnergy
Předsednictvo se zabývalo Memorandem o spolupráci s KIC InnoEnergy.

Předsednictvo odložilo rozhodnutí ve věci uzavření tohoto Memoranda až do doby
vyjasnění podstatných záležitostí.

5. Interní grafický manuál
Předsednictvo souhlasí s interním grafickým manuálem.

6. Úkoly TA ČR z Politiky architektury a stavební kultury ČR a ze Strategie romské
integrace do roku 2020
Předsednictvo se zabývalo úkoly TA ČR plynoucí z Politiky architektury a stavební
kultury ČR a ze Strategie romské integrace do roku 2020.

7. BETA – rozhodnutí o zařazení mimořádné VP zaslané MMR
Předsednictvo schválilo předloženou mimořádnou výzkumnou potřebu MMR ČR
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s názvem „Datový model pořizování a aktualizace územně analytických podkladů“.

8. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB040MZP001, TB040MZV002,
TB040MZV003 a TB040MZV006
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, IČ 613
88 971, ve veřejné zakázce TB040MZP001 s názvem „Metodika prevence
environmentálních rizik při nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy“
jako nejvhodnější.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, IČ 000 23 205,
ve veřejné zakázce TB040MZV002 s názvem „Podpora kulturních a kreativních odvětví
z fondů EU na léta 2015–2020“ jako nejvhodnější.

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., Nerudova 257/3, 118 50 Praha 1, IČ 485
46 054, ve veřejné zakázce TB040MZV003 s názvem „Návrh opatření pro prosazování
rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v české zahraniční
službě“ jako nejvhodnější.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Asociace pro mezinárodní otázky, z. s., Žitná 608/27, 110 00 Praha, IČ 659 99
533, ve veřejné zakázce TB040MZV006 s názvem „Politické a ekonomické elity zemí
Východního partnerství a jejich zájmy ve vztahu k integraci s EU“ jako nejvhodnější.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65,
110 00 Praha – Vršovice, IČ 452 49 130, ve veřejné zakázce TB940MZP004s názvem
„Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou EU“ jako
nejvhodnější.

9. Ověření hlasování per rollam ve věci účasti TA ČR v konsorciu projektu předkládaném
do programu Central Europe
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci účasti TA ČR v konsorciu projektu
předkládaném do programu Central Europe a souhlasí se zapojením TA ČR do této
aktivity.
10. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TE020000232
Příjemce projektu žádá o odstoupení dalšího účastníka z projektu. Práva a povinnosti
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by převzal stávající další účastník.

Předsednictvo schválilo žádost o odstoupení účastníka z projektu TE02000232.

11. Žádost o posun termínu dodání Smlouvy o využití výsledků
Předsednictvo se zabývalo žádostí příjemce ČVUT Fakulty strojní o posun termínu
dodání Smlouvy o využití výsledků u cca 20 projektů v rámci TA ČR.
Předsednictvo vzalo na vědomí posun termínu dodání Smlouvy o využití výsledků do
30. 6. 2015.

12. Hodnocení programu Centra kompetence
Předsednictvo projednalo podklady k průběžnému hodnocení programu Centra
kompetence.
13. Pozvánky na akce
Předsednictvo projednalo předložené pozvánky na akce v dubnu 2015.

14. Jednání řídícího výboru projektu Zefektivnění TA ČR
V rámci zasedání přTA se uskutečnilo jednání Řídícího výboru projektu Zefektivnění
TA ČR s tím, že byla prioritně představena klíčová aktivita č. 1 (KA1).

Předsednictvo vzalo na vědomí podané informace a doporučilo vedoucím projektu, aby
využili pro své potřeby formu Memoranda o spolupráci s Asociací krajů ČR a Svazu
měst a obcí.

15. Podklady pro 49. zasedání VR
Předsednictvo vzalo na vědomí podklady zpracované KaTA pro potřeby 49. zasedání
VR.

16. Oznámení příjemce projektu TH01020423 o neuzavření Smlouvy o poskytnutí podpory
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že příjemce projektu TH01020423
neuzavře s TA ČR Smlouvu o poskytnutí účelové podpory.
17. GAMA, podprogram 1 – změna harmonogramu veřejné soutěže
Předsednictvo bere na vědomí změnu termínu zasedání Rady programu GAMA
2. VS – PP1, které se uskuteční ve dnech 20.–21. 7. 2015.

18. Zpráva o dalším vývoji pracovní skupiny BIEE
Předsednictvo bere na vědomí informaci o výsledcích práce pracovní skupiny BIEE
v rámci organizace Taftie a souhlasí s návrhem na zaujetí role pozorovatele pro další
období.
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19. Status člena výzkumné rady TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci ke statusu člena VR TA ČR dle zákona
č. 130/2002 Sb.
20. Dopis MK ČR – program OMEGA a zapojení TA ČR do Rady ministra kultury pro
výzkum
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis MK ČR s vyjádřením k cílům resortu s ohledem
na NPOV pro potřeby 3. VS programu OMEGA.

21. Různé
MB informoval přTA o své účasti na kulatém stole ke konsolidované verzi Národního
programu reforem pro rok 2015 dne 1. 4. 2015.
Dále MB podal krátkou informaci o kulatém stole OECD pořádaném MZV za účasti
TA ČR k tématu „modern manufacturing“, který se uskutečnil dne 24. 3. 2015.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

Předsednictvo se zabývalo záležitostmi týkajícími se průběžného hodnocení projektů
v programu Centra kompetence.

Další zasedání:

datum: 16. 4. 2015 v 9:30 h

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

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 251. zasedání předsednictva TA ČR
Program 251. zasedání přTA
Přehled úkolů z 251. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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