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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 262

Datum: 2. 7. 2015

Od–do: 12:00–16:50 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 260. a 261. zasedání přTA
Zápisy z 260. a 261 zasedání ze dne 18. 6. a 26. 6./29. 6. 2015 byly schváleny a úkoly
z nich plynoucí jsou plněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Stanovení termínů pro pracovní jednání s různými organizacemi na základě pozvání
z příslušných organizací apod.
Předsednictvo diskutovalo o stanovení termínů pro uskutečnění pracovních jednání
s různými subjekty na základě zaslaných pozvání k návštěvě.

3. BETA – zpráva o současném stavu úseku, provedených opatřeních a návrhu dalšího
postupu
Předsednictvu byla předložena informace o vývoji a aktuálním stavu úseku veřejných
zakázek ve VaV, provedených opatřeních a návrhu dalšího postupu v rámci úseku
BETA. K 1. 7. 2015 se podařilo vyhlásit všechny plánované i mimořádné veřejné
zakázky, kromě 4, u kterých stále dochází ke komunikaci s resorty.
Předsednictvo vzalo předložené informace na vědomí, nicméně žádá MB, aby podklad
dopracoval a předložil na 264. zasedání úplnou a finální verzi, ke které se přTA vyjádří.

4. DELTA 2. VS – dopracovaná Zadávací dokumentace
Předsednictvo se zabývalo dopracovanou Zadávací dokumentaci (ZD) pro 2. veřejnou
soutěž programu DELTA, kdy KaTA připravila upravenou verzi dle závěrů
z 261. zasedání.
Předsednictvo zvážilo dále soulad Zadávací dokumentace s podmínkami programu
schváleného vládou a dohodlo se, že ZD se nebude v porovnání s 1. VS měnit.
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Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila a následně zveřejnila na webových
stránkách TA ČR informaci o tom, že spolupracující agentura z ČLR nabízí uchazečům
z ČR možnost vyhledat partnera na čínské straně.

Na 263. zasedání bude přTA předložena finální verze ZD ke schválení a přTA žádá, aby
mu byla tato verze zpřístupněna co nejdříve před samotným zasedáním.

5. Hodnoticí proces programu DELTA – návrh úprav
Předsednictvo projednalo návrh KaTA na úpravu hodnoticího procesu programu
DELTA.

V souladu se změnou ZD v části oprávněných žadatelů a úpravy podle ZD v 1. VS,
bonifikace se tedy v této věci s ohledem na 1. VS nemění. Přítomnost podniku jako
hlavního žadatele bude bonifikována obdobně jako u 1. VS programu EPSILON.

6. Stav pracovních skupin TA ČR a jejich aktualizace
Předsednictvo se zabývalo předloženými seznamy pracovních skupin TA ČR interních
a externích.
Předsednictvo vzalo předložené seznamy sestavené k 30. 6. 2015 na vědomí s tím, že
požaduje předložit jejich další aktualizace k 31. 7., a to s ohledem na stav těchto
pracovních skupin a jejich složení.

7. Vyhlášení minitendru č. 8 v rámci veřejné zakázky TB0200MV026
Předsednictvo rozhodlo o vyhlášení minitendru č. 8 (MT08) v předkládané podobě
a termínu a zmocňuje ředitele KaTA k jeho vyhlášení i podpisu smlouvy o podpoře.
Předsednictvo však žádá, aby mu po skončení tohoto minitendru byl prezentován
věcný průběh řešení této veřejné zakázky i s dosavadními výstupy této zakázky.

8. Rozhodnutí ve věci veřejných zakázek MMR,, MZV a MŽP
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., Švabinského 1749/19,
IČ: 28576217, ve veřejné zakázce TB040MMR001 s názvem „Capability approach jako
přístup pro hodnocení relevance intervencí ESIF“ 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: 48546054 ve veřejné zakázce TB940MZV001 s názvem „Následky svržení
prezidenta Mursího v Egyptě: Krize umírněného salafistického proudu politického
islámu a její možný dopad na region MENA“ jako vhodné.
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Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče E&H services, a. s., Dobrá 240, 739 51 Dobrá, IČ: 24718602 ve veřejné
zakázce TB030MZP003 s názvem „Zhášeče hoření ve výrobcích a ve vnitřním prostředí
v ČR“ jako nejvhodnější.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnila RB z důvodu zamezení střetu zájmů.

9. Harmonogram PR akcí
Předsednictvo bere na vědomí předložený harmonogram PR akcí.
10. Závěry a úkoly vyplývající ze 43. zasedání KR
Předsednictvo bere na vědomí informace ze 43. zasedání KR.

11. Závěry a úkoly z 52. zasedání VR
Předsednictvo bere informace a závěry z 52. zasedání VR na vědomí.

12. Poptávkové řízení s názvem Eliminace rizik a realizace souvisejících opatření
spojených s česko-čínskou výzvou v programu DELTA
Předsednictvo se dohodlo na stažení podkladu z tohoto zasedání a žádá o jeho
dopracování.
13. Jednání Řídicího výboru projektu Zefektivnění TA ČR
Jako samostatný bod v rámci přTA se uskutečnilo jednání Řídicího výboru projektu
Zefektivnění TA ČR s tím, že byla prioritně představena klíčová aktivita č. 4 (KA4).
Řídicí výbor proběhl za účasti MB, MJ a PK.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

14. Průběžná informace o IS TA ČR včetně informací o novém systému elektronické
spisové služby, o nutných změnách v IS Patriot a o zabezpečení IS programu BETA
Předsednictvo bylo informováno o stavu přípravy nového informačního systému
TA ČR, o stavu přípravy přechodu na nový systém elektronické spisové služby,
o nutných změnách v rámci informačního systému Patriot a o zabezpečení
informačního systému pro potřeby programu BETA.
15. Informace ze služební cesty – Gruzie
PK informoval o služební cestě do Gruzie v termínu 22.–25. 6. 2015, kde se zúčastnil
akce pořádané OECD „Euroasia Commpetitiveness Programme“.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
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16. Reakce na informaci o certifikovaných metodikách v blogu doc. Münicha
Předsednictvo bere na vědomí předložený materiál k reakci TAČR na blog
doc. Münicha, která byla zaslána i členům VR a zveřejněna na webových stránkách
TA ČR.
17. Report – změnová řízení dle SME – 07 za období květen 2015
Předsednictvo bere na vědomí report změnových řízení za období květen 2015 a žádá
KaTA, aby informaci o změnových řízeních zveřejnila na webových stránkách TA ČR.

18. Různé
RB informovala, že se dne 2. 7. sešla s předsedy VR a KR, kde bylo domluveno, že se
uskuteční společná schůzka zástupců přTA, VR a KR, a to na konci července t. r. Na této
schůzce budou diskutovány záležitosti, které jsou významné z pohledu celé TA ČR.
RB uvedla, že byl připraven a odeslán dopis místopředsedovi vlády ČR pro VaVaI
s pozváním k diskuzi s představiteli TA ČR o další roli TA ČR. Dopis byl odeslán v reakci
na poslední dopis pana místopředsedy v návaznosti na komunikaci k dopisu tří
předsedů TA ČR z letošního roku.

MB informoval o konferenci Evropské komise k tématu Horizon 2020: Oportunities for
the CR, které se zúčastnil dne 30. 6. 2015.
VK informoval o možnosti setkání s čínskými podnikateli z provincie Hebei, a to dne
20. 7. Za TA ČR se této akce zúčastní P. Matolín.

Dále VK uvedl, že v rámci MSV 2015 v Brně bude JETRO (Japonsko) pořádat seminář,
a to dne 16. 9. s tím, že by se TA ČR mohla k tomuto zapojit s informacemi k programu
DELTA.
Předsednictvo s tím souhlasí a pověřuje VK zajištěním prezentace TA ČR na tomto
semináři.
Předsednictvo vzalo veškeré informace na vědomí.

Další zasedání:

datum: 9. 7. 2015 v 12:00 h

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

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 262. zasedání předsednictva TA ČR
Program 262. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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