č.j.: TACR/6481/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 263

Datum: 9. 7. 2015

Od–do: 12:00–14:30 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing.
Vladimír Kebo (VK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina

Omluveni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK),
Jednání řídil: RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 262. zasedání přTA
Zápis z 262. zasedání přTA z 2. 7. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. DELTA 2. VS – schválení Zadávací dokumentace
Předsednictvo projednalo předloženou Zadávací dokumentaci pro 2. veřejnou soutěž
programu DELTA se zapracovanými změnami z 262. zasedání.

3. Úkoly TA ČR z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky a Koncepce
podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 až 2020
Předsednictvo se zabývalo úkoly TA ČR z dalších 2 koncepčních materiálů schválených
vládou, a to Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky a Koncepcí podpory
malých a středních podnikatelů na období let 2014 až 2020.
4. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
dle předloženého podkladu.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.

5. BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek MD ČR
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče GISAT, s. r. o., Milady Horákové 1523/57, 170 00 Praha 7, IČ: 26438003, ve
veřejné zakázce TB0400MD003 s názvem „Sledování nežádoucích pohybů a deformací
dopravních infrastruktur prostřednictvím radarové interferometrie“ jako vhodné.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o vyloučení uchazeče
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích., Okružní 517/10, 370 01
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České Budějovice, IČ 75081431 ze zadávacího řízení ve veřejné zakázce TB0300MD013
s názvem „Optimalizace rozvoje železničního systému ČR z hlediska nových evropských
přepravních potřeb” a o vyloučení uchazeče Interoperabilita železniční infrastruktury,
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha, IČ: 75126010 ze zadávacího řízení ve veřejné
zakázce TB0300MD013 s názvem „Optimalizace rozvoje železničního systému ČR
z hlediska nových evropských přepravních potřeb” na základě ustanovení § 76 odst.
6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2016 – institucionální výdaje
Předsednictvo projednalo zpracovaný přehled k přípravě návrhu rozpočtu na rok 2016
zahrnující institucionální výdaje TA ČR. Tento přehled byl zpracován na základě závěrů
ze schůzky ze dne 3. 7. a je určen pro jednání s MF ČR.

7. Ceny TA ČR - výběr oceněných
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o výběru oceněných projektů pro potřeby
udělování Cen TA ČR za rok 2015.

8. Pravidelný reporting o projektech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace o projektech TA ČR – Rozvoj TA ČR,
Sektorové služby a Zefektivnění TA ČR.
9. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.

10. Různé
Předsednictvo se zabývalo otázkou zveřejňování výsledků druhu certifikovaná
metodika, která vyplývá z úkolu z 252. zasedání přTA.
MJ uvedl, že dle závěrů z jednání k projektu ResAgora, zabývající se problematikou
„odpovědného výzkumu a inovací“ byla TA ČR nabídnuta spolupráce na návazném
projektu financovaném Evropskou komisí v rámci programu Horizont 2020.

Předsednictvo vyjádřilo zájem na zapojení TA ČR do této aktivity s tím, že požaduje
více informací k projektu. KaTA byla pověřena, aby se tímto zabývala a předložila
následně svá zjištění a návrh doporučení postupu v této věci na přTA.
MB informoval přTA o jednání se zástupci AZV ČR dne 3. 7., kterého se zúčastnili RB
a MB.
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VK informoval přTA o možnosti účastnit na doprovodné podnikatelské misi
s prezidentem České republiky při jeho státní návštěvě Ázerbájdžánu v termínu
15.–17. 9. 2015.
Předsednictvo bere informaci na vědomí, ale účast na této mise není z hlediska činnosti
TA ČR nutná.
VK dále podal informaci o pozvání na veletrh Energetika, Stavebnictví
a Vodohospodářství v Budvě, Černá Hora, které se uskuteční v termínu 23.–27. 9. 2015.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 16. 7. 2015 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 263. zasedání předsednictva TA ČR
Program 263. zasedání přTA
Rottová
Bunček
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