č.j.: TACR/3892/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 252

Datum: 16. 4. 2015

Od–do: 9:00–15:00 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 zápisů a úkolů z 250. a 251. zasedání přTA
Zápisy z 250. a 251. zasedání přTA z 26. 3. a 9. 4. 2015 byly schváleny. Úkoly vyplývající
z těchto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Úkoly TA ČR z Politiky druhotných surovin ČR a z Akčního plánu na podporu
hospodářského růstu a zaměstnanosti
Předsednictvo se zabývalo úkoly TA ČR z Politiky druhotných surovin ČR a z Akčního
plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti.
3. Záležitosti členů kolegií odborníků a rad programů
Předsednictvo se na základě závěrů ze 49. zasedání výzkumné rady TA ČR zabývalo
jmenováním a odvoláním členů kolegií odborníků a rad programů TA ČR.
Předsednictvo souhlasí s návrhy VR a na základě toho:
● jmenuje PhDr. Davida Michalíka, Ph.D., členem EHK OMEGA;
● jmenuje RNDr. Jiřího Slováka členem OP 8 EPSILON;
● odvolává Petra Hýla z RP DELTA;
● odvolává RNDr. Zdeňka Zídka, DrSc. z OP 6 EPSILON.

4. Návrh setkání s Asociací nanotechnologického průmyslu České republiky
Předsednictvo projednalo návrh na setkání s Asociací nanotechnologického průmyslu
České republiky (ANP ČR) a dohodlo se, že bude uspořádán seminář dne 17. 6. 2015.
5. Rozhodnutí o využití zvláštního postupu pro zadání analýzy „Přenos příkladů dobré
praxe ze zahraničí v oblasti výzkumu pro veřejnou správu v Německu“ v rámci projektu
Zefektivnění TA ČR, KA2
Předsednictvo schválilo zadání analýzy „Přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí
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v oblasti výzkumu pro veřejnou správu v Německu” společnosti Fraunhofer Center for
Central and Eastern Europe“.
6. Harmonogram PR akcí
Předsednictvo se zabývalo akcemi na následující období duben–květen 2015.
7. Stanovení termínů pro pracovní setkání s různými organizacemi
Předsednictvo projednalo předložená pracovní setkání.

8. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB030MZP114
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče ENKI, o. p. s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ 25173154, ve veřejné zakázce
TB030MZP114 s názvem „Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na územích po
těžbě nerostných surovin vyplývající z konsolidace dat výsledků průzkumů v dosud
nezkoumaných krajích ČR s daty zjištěnými VaV SP/2d1/141/07“ jako nejvhodnější.
9. Rozhodnutí ve věci podaných námitek stěžovatele – SOFO Group a.s.
Předsednictvo projednalo podané námitky stěžovatele SOFO Group, a. s., proti
zadávacím podmínkám u veřejné zakázky „Pořízení informačního systému TA ČR
a zajištění jeho provozu a rozvoje” a rozhodlo o nevyhovění námitkám stěžovatele.
10. Návrh na zkvalitnění poradenského centra
Předsednictvo diskutovalo návrh klíčové aktivity č. 6 v rámci projektu Zefektivnění
TA ČR na zkvalitnění poradenského centra TA ČR.

Předsednictvo TA ČR souhlasí se zkvalitněním poradenského centra TA ČR dle návrhu
KA6 a schválilo směřování analýzy potřeb a navrženého postupu prací.

11. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace o programech TA ČR za období březen 2015
a ukládá KaTA zveřejnit průběžnou informaci o programech na webových stránkách
TA ČR. Vzhledem k množícím se nejasnostem ohledně programů TA ČR a zejména
šíření různých nepodložených informací bude vytvořena na webu TA ČR záložka
s názvem „Říká se, že...“, kde budou zveřejněny informace podložené daty a fakty.
12. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí předloženou průběžnou informaci o čerpání rozpočtu
TA ČR.
13. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol.
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14. Pravidelný reporting o projektech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí pravidelnou informaci o projektech TA ČR financových
z operačních programů a o stavu finančního čerpání těchto projektů – Rozvoj TA ČR,
Sektorové služby TA ČR a Zefektivnění TA ČR.
15. Analýza smluv se členy kolegií odborníků a odborných poradních orgánů
Předsednictvo se zabývalo předloženou analýzou smluv se členy kolegií odborníků
a odborných poradních orgánů TA ČR.
16. Výběr cílů z NPOV pro 3. veřejnou soutěž programu OMEGA – vyjádření resortů
Předsednictvo se zabývalo předloženým podkladem k výběru cílů z NPOV pro
3. veřejnou soutěž programu OMEGA a vzalo na vědomí informaci o vyjádření
jednotlivých resortů k této záležitosti.
17. Dopis RVVI k programu BETA
Předsednictvo se seznámilo se zněním dopisu RVVI týkajícího se vypořádání
připomínek podaných RVVI k návrhu změny programu BETA a bere jej na vědomí.

18. Oponenti pro průběžné hodnocení programu Centra kompetence
Předsednictvo se zabývalo předloženým seznamem tuzemských i zahraničních
oponentů pro průběžné hodnocení programu Centra kompetence.
19. Různé

Setkání řešitelů výzkumných projektů financovaných TA ČR a odborně
zaměřených na problematiku MMR
Předsednictvo bere na vědomí informace o připravovaném setkání řešitelů
výzkumných projektů financovaných TA ČR a odborně zaměřených na problematiku
MMR v termínu 28. 4. 2015 v Pardubicích a pověřuje MJ účastí a prezentací na této akci.

BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB040MZP015
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most,
IČ: 44569181 ve veřejné zakázce TB040MZP015 s názvem „Výzkum fugitivních emisí
tuhých znečišťujících látek (TZL) z povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin
(vyjma kamenolomů) a návrh metodik jejich stanovení“ jako nejvhodnější.
Předsednictvo se zabývalo úkoly pro KaTA a přTA vzešlými ze 49. zasedání VR.
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Předsednictvo se zabývalo otázkou zveřejňování výsledků druhu certifikovaná
metodika a dohodlo se, že by bylo dobré tyto výsledky zveřejňovat.
VK informoval, že dne 15. 4. 2015 jednal na MZV ČR ohledně otázky ustavení
velvyslanců ČR pro Myanmar a Spolkovou republiku Německo.
PK podal krátkou informaci o účasti na konferenci v Českých Budějovicích dne
15. 4. 2015.
MB informoval o účasti na workshopu Úřadu průmyslového vlastnictví ČR ke
vzdělávání v oblasti IPR, který se uskutečnil dne 15. 4. 2015.
RB informovala o jednání s místopředsedou vlády ČR pro VaV dne 15. 4. 2015; zde bylo
mimo jiné s panem místopředsedou projednáno i rozpočtové opatření pro projekt
Zefektivnění TA ČR. Pan místopředseda uvedl, že nebude ze strany Úřadu materiál
zdržen pro předložení do vlády.
Další zasedání:

datum: 23. 4. 2015 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 252. zasedání předsednictva TA ČR
Program 252. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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