č.j.: TACR/5090/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 258

Datum: 4. 6. 2015

Od–do: 12:00–16:30 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 257. zasedání přTA
Zápis z 257. zasedání přTA z 21. 5. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Tvorba programů jako stěžejní část Strategie TA ČR - formulace v rámci projektu
Rozvoj TA ČR
Předsednictvo diskutovalo, jakým způsobem by měla být zahrnuta tvorba programů
TA ČR do Strategie TA ČR 2025, a to za účasti Ing. Hartmanna z projektu Rozvoj TA ČR,
který je odpovědný v projektu za tuto oblast.
Předsednictvu byla prezentována skladba strategických dokumentů TA ČR v minulosti
a současný stav společně se základními informaci ke Strategii TA ČR a také příprava na
sestavení Strategie tvorby programů TA ČR.

3. Úkoly TA ČR z Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050
a ze Státní politiky životního prostředí 2012–2020
Předsednictvo vzalo předložený přehled úkolů TA ČR vyplývajících z Dopravní politiky
ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 a ze Státní politiky životního
prostředí 2012–2020 na vědomí.
4. DELTA 2. VS – struktura elektronického návrhu projektu
Předsednictvo se zabývalo upřesněním parametrů 2. veřejné soutěže (VS) programu
DELTA, strukturou elektronického návrhu projektu (přihlášky) a příručkou pro
uchazeče k této veřejné soutěži. Rovněž projednalo způsob vyhlášení soutěže v souladu
s doporučením od MZV ČR.
Bylo dohodnuto, že termín pro vyhlášení veřejné soutěže bude stanoven na 13. 7. 2015

1

č.j.: TACR/5090/2015
a délka soutěžní lhůty bude do 30. 9. 2015. KaTA k tomuto připraví ke zveřejnění na
webových stránkách tiskovou zprávu.
Předsednictvo schválilo předloženou strukturu elektronického návrhu projektu
a příručku pro uchazeče k 2. VS DELTA.

5. Návrh na vyhlášení minitendru č. 07 („MT07”) v rámci projektu TB0200MV026
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem na vyhlášení minitendru č. 07
(MT07) v rámci projektu TB0200MV026 „Vývoj software pro popis archiválií na
základě nových Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP“.
Předsednictvo rozhodlo o vyhlášení MT07 v předkládané podobě s tím, že výsledkem
tohoto minitendru bude Protokol o správnosti postupu a kvalitě výsledků
k jednotlivým budoucím minitendrům.

6. Výsledek mimořádného oponentního řízení projektu TA01010088 – odstoupení od
Smlouvy o poskytnutí podpory
Předsednictvu byl předložen výsledek mimořádného oponentního řízení k projektu
TA01010088 s tím, že oponentní komise konstatovala, že projekt neplní stanovené cíle
a vydala nesouhlas s pokračováním v řešení projektu.

Předsednictvo po projednání všech uvedených skutečností souhlasí se závěry
oponentní komise a tímto odstupuje od Smlouvy o poskytnutí účelové podpory
s příjemcem projektu TA01010088.

7. Požadavek na schválení gender screeningu TA ČR a informace k genderovému projektu
„Implementation of gender action plans by research funding organisations“
Předsednictvo rozhodlo o zapojení TA ČR do projektu „Implementation of gender
action plans by research funding organisations“ společně s několika zahraničními
organizacemi a dalšími subjekty uvedenými v předkládacím materiálu.
8. Směrnice s dopadem na kontrolní radu
V návaznosti na zadaný úkol KaTA vyplývající z 242. zasedání, předložila KaTA revizi
stávajících směrnic s rozsahem působnosti na KR TA ČR.

9. SME-XX Poskytování podpory a ukončování projektů
Předsednictvo schválilo zásady SME-XX Směrnice pro poskytování podpory
a ukončování projektů.
10. Ověření hlasování per rollam ve věci nominace kandidátů MD ČR do Malých komisí pro
potřeby hodnocení programu CK
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení kandidátů Ministerstva
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dopravy do Malých komisí k hodnocení programu CK.

11. Ověření hlasování per rollam ve věci programu BETA – TB0200MD065
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci námitky uchazeče B&C dopravní
systém, s. r. o. proti vyloučení uchazeče v zadávacím řízení u veřejné zakázky
TB0200MD065 a námitce nevyhovuje.
12. Ověření hlasování per rollam ve věci projektu INKA
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci akceptace nabídky Dodavatele pro
2. ověřovací kolo sběru primárních dat a schválení odůvodnění pro konání tohoto kola
se zapracovanými připomínkami JUDr. Štekla a vyjádřilo souhlas s uvedenými
záležitostmi.
13. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že pozvánku na 3. Internationale Clusterkonferenz 2015 des
BMBF, která se uskuteční v termínu 30. 6. až 1. 7. v Berlíně, předá prof. Juchelkové pro
případné využití.
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. 5 (KA5).
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

15. Sektorová dohoda pro odvětví chemie – SCHP ČR
Předsednictvo bylo informováno o zájmu TA ČR stát se strategickým partnerem Svazu
chemického průmyslu ČR a o podpisu Sektorové dohody dne 25. 5. k tomuto účelu.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.

16. Záznam z 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z 2. zasedání sněmu RVŠ, které se
uskutečnilo dne 21. 5. za účasti RB.
17. Report – změnová řízení dle SME – 07 za období duben
Předsednictvo bere na vědomí report změnových řízení za období duben 2015.

18. Informaci o spolupráci se studenty z Holandska v rámci projektu Zefektivnění
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o připravované prezentaci výsledků práce
studentů z University of Groningen (NL), která by se měla uskutečnit v termínu 25. 6.
2015 v rámci workshopu se studenty.
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19. Informace k zprostředkování zástupců CI a CT pro potřeby RP DELTA
MB informoval, že se zástupci CzechInvestu se sejde dne 5. 6. 2015, kde bude i tato
otázka projednána. Ohledně požadavku na CzechTrade k zapojení jejich zástupců do RP
DELTA bude dále jednáno.
20. Různé

BETA - zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce TB0200MD065
Předsednictvo rozhodlo o zrušení zadávacího řízení vedeného v rámci veřejné zakázky
TB0200MD065 dle § 84, odst. 2, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. Tato zakázka by měla
být znovu vyhlášena po zpřesnění požadavků ze strany MD ČR.
Předsednictvo bylo informováno, že dne 25. 6. se v sídle TA ČR uskuteční jednání
s náměstkem místopředsedy vlády pro VaVaI A. Marksem.

Dne 25. 6. se také uskuteční pracovní schůzka přTA se zástupci Výzkumného ústavu
bezpečnosti práce, v. v. i. v sídle ústavu.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

Další zasedání:

datum: 12. 6. 2015 v 12:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 258. zasedání předsednictva TA ČR
Program 258. zasedání přTA
Rottová

Bízková

4

