č.j.: TACR/94815-2/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 267

Datum: 13. 8. 2015

Od–do: 9:30–14:15 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), doc. Dr. Ing. Vladimír
Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Ing. Luděk Knorr (LK), Michaela
Orlová (MO)
Hosté: viz prezenční listina

Omluveni: RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), Drahuše Rottová (DR)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 266. zasedání přTA
Zápis z 266. zasedání přTA z 6. 8. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Modifikace programu EPSILON v závislosti na znění programu TRIO
Předsednictvo se zabývalo možností modifikace programu EPSILON v závislosti na
programu TRIO a navrhlo základní teze 2. veřejné soutěže programu EPSILON tak, aby
nedocházelo k podpoře duplicitních projektů.
Předsednictvo se dohodlo, že program EPSILON není potřeba upravovat v závislosti na
znění programu TRIO. Program EPSILON má obecnější charakter, který dále zpřesňují
jednotlivé veřejné soutěže. Programy lze od sebe věcně odlišit na základě Národních
priorit orientovaného výzkumu (NPOV), které jsou v programech uvedeny.

Předsednictvo ukládá KaTA zpracovat závěry z tohoto bodu a předložit informaci na
53. zasedání VR TA ČR.

3. Upřesnění obsahu výstupů a dodatečných úkolů projektu Sektorové služby
Předsednictvo se zabývalo výstupy a dodatečnými úkoly projektu Sektorové
služby (SeS), které jim byly představeny členy projektového týmu SeS.

4. Zapojení se do projektu GENDER NET
Předsednictvo shledává zapojení do projektu GENDER NET jako velmi dobrou
příležitost. Při zvážení současné situace se přTA dohodlo na zapojení TA ČR do
projektu jako pozorovatel/observer (TA ČR nebude aktivně zapojena do projektu, bude
mít k dispozici vznikající materiály a bude se moci účastnit jednání projektového
týmu).
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Předsednictvo pověřuje KaTA, aby o rozhodnutí TA ČR informovala koordinátorku
projektu a podnikla další kroky potřebné pro zapojení TA ČR do projektu.

5. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TA03011396
Předsednictvo zamítlo žádost o navýšení celkově uznaných nákladů příjemce projektu
TA03011396 a doporučuje příjemci věnovat se přednostně řádnému ukončování
projektu. Je možné podání nové žádosti o změnu s navýšením CUN pouze o 70 %
v současnosti požadované částky a dodržení pravidel zachování míry podpory za
projekt. Předsednictvo upozorňuje na skutečnost, že propagační činnost není
uznatelným nákladem v projektu.

6. BETA – rozhodnutí o výběru nabídky u veřejných zakázek MŽP, MD a MMR
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Central European Data Agency, a. s., Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha,
IČ: 264 29 632, ve veřejné zakázce TB0300MD012 s názvem „Systém pro vyhodnocení
nebezpečných jevů ohrožujících bezpečnost a plynulost dopravy na silniční
infrastruktuře pomocí dopravně-telematických aplikací“ jako vhodné.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil MJ z důvodu zamezení střetu zájmů.

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Univerzita Karlova v Praze, se sídlem Ovocný trh 5, 110 00 Praha 1,
IČ: 00216208, ve veřejné zakázce TB030MZP214 s názvem „Metodika pro postupy OOP
v souvislosti s využitím přírodě blízké obnovy území zdevastovaných těžbou nebo
deponiemi materiálů“ jako nejvhodnější.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče České vysoké učení technické v Praze, se sídlem Zikova 1903/4, 160 00 Praha
6, IČ: 68407700, ve veřejné zakázce TB0400MD010 s názvem „Vytvoření poloprovozu
národního systému sběru, analýzy a vyhodnocení dat potřebných pro dohled regulátora
nad organizacemi civilního letectví podle nařízení Komise (EU) č. 965/2012 přílohy II“
jako vhodné.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče České vysoké učení technické v Praze, se sídlem Zikova 4/1903, 160 00 Praha
6, IČ: 68407700, ve veřejné zakázce TB030MMR001 s názvem „Úpravy konstrukcí
panelových domů“ jako vhodné.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.
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7. Přehled plnění Akčního plánu Protikorupční strategie
Předsednictvo bere na vědomí výsledek plnění úkolů z Akčního plánu Protikorupčního
programu TA ČR za 1. pololetí 2015.
Dle stavu úkolů s termínem plnění do 30. 6. 2015 bylo:
• 18 úkolů splněno;
• 4 úkoly jsou rozpracovány;
• 2 úkoly nebyly splněny.

Předsednictvo ukládá bezpečnostnímu řediteli, aby předložil na jednání přTA
vyhodnocení plnění úkolů Akčního plánu protikorupčního programu TA ČR za rok
2015 do 31. 1. 2016.

8. Jednání Řídícího výboru projektu Zefektivnění TA ČR
Jako samostatný bod v rámci přTA se uskutečnilo jednání Řídicího výboru projektu
Zefektivnění TA ČR. Byly prezentovány informace o současném stavu – projekt probíhá
dle harmonogramu.
9. Uzavření Letter of Intent for Cooperation se Science and Technology Department of
Henan Province
Předsednictvo schvaluje Letter of Intent for Cooperation se Science and Technology
Department of Henan Province, s projednanými změnami.
Předsednictvo ukládá KaTA upravit dopis dle závěrů a odeslat jej bez odkladu.

10. Nominace členů do EHK OMEGA a RP BETA na základě hlasování per rollam VR
Předsednictvo na základě doporučení VR jmenuje:
• Ing. Roberta Zemana, Ph.D. členem EHK OMEGA.
• Ing. Mgr. Pavlínu Slavíkovou členkou EHK OMEGA.
• Ing. Mgr. Václava Klusáka členem RP BETA.

11. Odpověď na Doporučení a stanoviska ze 44. zasedání kontrolní rady TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí odpověď na Doporučení a stanoviska ze 44. zasedání
kontrolní rady TA ČR.
12. BETA – právní výklad k problematice prokazování kvalifikace výzkumnými projekty
Předsednictvo bere na vědomí předloženou informaci.
13. Report – změnová řízení dle SME – 07 za období červenec 2015
Předsednictvo bere na vědomí report změnových řízení za období červenec 2015.

14. Informace z 19. zasedání Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity
Předsednictvo bere informace na vědomí.
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15. Newsletter č. 7/Hodnocení a financování VaVaI
Předsednictvo bere na vědomí informace obsažené v Newsletteru č. 7 k projektu IPN
Metodika.
Předsednictvo se dohodlo, že závěrečné konference k projektu IPN Metodika se zúčastní
MJ.

16. Různé

Informace o změně stávajícího programu BETA
Dne 14. 8. 2015 bude odeslán návrh na změnu programu BETA pro účely hlasování
per rollam výzkumné radě. Přílohou návrhu na změnu programu bude hodnocení
dosavadního průběhu a výsledků programů BETA. Nový program BETA2 bude VR
předložen hned po dopracování.

Pozvánka na kulatý stůl – Ústav informatiky
Předsednictvo se dohodlo, že z důvodu účasti RB na semináři v Krynici, se Kulatého stolu
konaného dne 10. 9. 2015 zúčastní VK.
RB informovala o proběhlé návštěvě v SQS Vláknová optika; dále o plánované návštěvě
do společnosti Crytur, s. r. o. v pátek 14. 8. 2015, které se bude účastnit společně s PK.

V úterý 18. 8. 2015 se uskuteční školení pracovníků generálního finančního ředitelství
ve věci daňových odpočtů, za TA ČR se zúčastní RB a MJ.
PK informoval o účasti na vypořádání připomínek k Národnímu inovačnímu fondu
MPO. Připomínky za TA ČR byly řádně vypořádány.
Předsednictvo vzalo veškeré informace na vědomí.

Další zasedání:

datum: 20. 8. 2015 v 9:30 h

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

Prezenční listina z 267. zasedání předsednictva TA ČR
Program 267. zasedání přTA
Orlová

Bízková
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