č.j.: TACR/4043/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 253

Datum: 23. 4. 2015

Od–do: 13:15–17:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), Ing. Pavel Komárek,
CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR)
Hosté: viz prezenční listina

Omluveni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Luděk
Knorr (LK)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 252. zasedání přTA
Zápis z 252. zasedání přTA z 16. 4. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Jednání řídícího výboru projektu Zefektivnění TA ČR
Předsednictvo v rámci svého zasedání přivítalo na jednání zástupce projektu
Zefektivnění TA ČR a v rámci tohoto se uskutečnilo jednání Řídícího výboru projektu,
kde byl přTA prezentován současný stav projektu.

3. INKA – rozhodnutí o dalším postupu u projektu
Předsednictvo se zabývalo otázkou způsobu ukončení projektu INKA, respektive
formou jeho případného pokračování dalším kolem sběru primárních dat ve Fázi 2
a posouzením vypořádání „Expert Panel Review“ ze strany Dodavatele.
4. Postup při práci s utajovanými informacemi v programech BETA a OMEGA
Předsednictvo projednalo přípravu na projednávání zpráv s utajovanými informacemi
a způsob pracovního postupu v této věci.
Předsednictvo souhlasí s předloženým zněním pracovního postupu pro práci
s utajovanými informacemi v projektech programu BETA.
V případě programu OMEGA nebude potřeba při jednání speciálního vybavení.

5. Doplnění Akčního plánu protikorupčního programu pro rok 2015
Předsednictvu bylo předloženo doplnění Akčního plánu protikorupčního programu pro
rok 2015 dle závěrů z251. zasedání přTA.
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6. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB030MZP011
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Ekologické služby, s.r.o., Tichá 784, 268 01 Hořovice, IČ: 26733544, ve
veřejné zakázce TB030MZP011 s názvem „Stanovení indikačních druhů živočichů
a hub pro typy přírodních stanovišť uvedené v Katalogu biotopů ČR“ jako vhodné.
7. Záležitosti průběžného hodnocení programu Centra kompetence
Předsednictvo se zabývalo předloženými záležitostmi souvisejícími s průběžným
hodnocením programu Centra kompetence.

8. Výjezdní zasedání předsednictva dne 18. 6. 2015
Předsednictvo bere na vědomí informaci o připravovaném výjezdním zasedání přTA
dne 18. 6. 2015 v Novém Kníně s tím, že se členové přTA nejprve zúčastní
„Aerodynamického“ semináře (počátek v 10:00 h) a v odpoledních hodinách zasedne
předsednictvo ke svému samostatnému jednání. Pozvání na tuto akci bylo přTA zasláno
od Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Organizaci výjezdního zasedání přTA zajistí KaTA.

9. Různé
Předsednictvo bere na vědomí Zprávu o činnosti GA ČR za rok 2014. Konstatovalo, že je
hotov také návrh zprávy TA ČR, ke které nebyly ze strany VR vzneseny žádné
připomínky.
RB informovala o účasti na XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR, které se
uskutečnilo dne 23. 4. 2015.
Dne 21. 4. 2015 se uskutečnilo Valné shromáždění AVO za účasti RB.

PK a MB podali přTA informaci o účasti na 14. schůzi Výboru PSP ČR (VVVKMT), na
kterém byla schválena Zpráva o činnosti KR TA ČR za rok 2014.

MB dále informoval, že dne 22. 4. 2015 se společně s T. Perglovou zúčastnil prvního
jednání Platformy pro plánování výzev OP PIK. MB zde nabídl spolupráci Ministerstvu
průmyslu a obchodu ohledně bonifikace spolupráce s VaVpI centry.

PK podal krátkou informaci o své účasti na jednání podvýboru pro inovace, letectví
a kosmonautiku Hospodářského výboru PSP ČR, které se uskutečnilo dne 22. 4. 2015.
PK uvedl, že na některém z dalších jednání podvýboru či hospodářského výboru by
TA ČR měla prezentovat nové výsledky projektu INKA.
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Další zasedání:

datum: 30. 4. 2015 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 253. zasedání předsednictva TA ČR
Program 253. zasedání přTA
Přehled úkolů z 253. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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