č.j.: TACR/94815-5/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 270

Datum: 3. 9. 2015

Od–do: 10:15–12:00 h
13:00–16:30 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), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk
Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina

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

1. Kontrola zápisu a úkolů z 269. zasedání přTA
Zápis z 269. zasedání přTA z 27. 8. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Odvolání člena EHK programu OMEGA
Předsednictvo na základě rezignace odvolává člena EHK programu OMEGA.
KaTA zpracuje informaci pro VR o odvolání tohoto člena.

3. Schválení znění projektu Gender – FORGE
Předsednictvo se zabývalo předloženým zněním projektu FORGE a schválením jeho
vložení do elektronického systému Horizontu 2020 (H2020).
Předsednictvo schválilo znění projektu FORGE bez obsahové změny a žádá KaTA, aby
dopracovala rozpočet a finalizovala projekt v řádném termínu.

4. Strategii Rozvoje TA ČR
Předsednictvo projednalo novou verzi návrhu Strategie Rozvoje TA ČR, která reflektuje
závěry z jednání VR dne 15. 5. 2015 a 5. 6. 2015 a závěry z jednání přTA dne 4. 6. 2015.
Předsednictvo schválilo návrh Strategie rozvoje TA ČR a pověřilo KaTA zapracováním
připomínek a dopracováním dokumentu s tím, že toto bude již poslední verze, z níž
vzejde finální dokument.
O:KaTA
KT: 23. 9. 2015

5. Schválení návrhu PCP metodiky
Předsednictvo projednalo první ucelený návrh připravované PCP metodiky.
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Předsednictvo schválilo první ucelený návrh PCP metodiky.

6. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k veřejným zakázkám
TB03MPSV004 a TB0400MD001

TB0400MD001
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o vyloučení uchazeče
Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 110 00 Praha 1, IČ: 002 16 208 z účasti
v poptávkovém řízení TB0400MD001 s názvem „Stanovení neuropsychických,
technických a technologických parametrů pro bezkolizní výkon služby dispečerského
aparátu“.

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno,
IČ: 449 94 575 ve veřejné zakázce TB0400MD001 s názvem „Stanovení
neuropsychických, technických a technologických parametrů pro bezkolizní výkon
služby dispečerského aparátu“ jako vhodné.
Jednání a rozhodnutí o veřejné zakázce TB0400MD001 se z důvodu střetu zájmů
nezúčastnil MJ.
TB03MPSV004
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283, 116 52 Praha
1, IČ: 25 950, ve veřejné zakázce TB03MPSV004 s názvem „Antidiskriminační opatření
v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců“, jako
vhodné.

7. BETA – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce TB04MPSV006
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo v souladu s § 84, odst.
2, písm. e) o zrušení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku TB04MPSV006 s názvem
„Inovace prevence rizik k předcházení a efektivnímu řešení negativních důsledků
pracovní úrazovosti a nemocí z povolání“.
8. BETA – rozhodnutí o postupu ve věci změnového řízení TB940MZP003
Předsednictvo schvaluje změnu týkající se projektu TB940MZP003 spočívající
v prodloužení doby řešení o 4 měsíce bez navýšení finanční podpory projektu.

Předsednictvo rozhodlo o vyplacení zbývající částky podpory, a to v návaznosti na
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konání kontrolního dne plánovaného na září 2015.

9. Jednání k PR aktivitám TA ČR
Předsednictvo se v rámci svého zasedání zabývalo PR aktivitami TA ČR a dalšími
akcemi v nadcházejícím měsíci.

10. Pravidelný reporting o projektech TA ČR financovaných z OP LZZ
Předsednictvo vzalo na vědomí věcný reporting o projektech Rozvoj TA ČR, Sektorové
služby a Zefektivnění TA ČR za srpen 2015 a informaci o čerpání finančních prostředků
na tyto projekty za měsíc červenec 2015.
11. Informace o plnění Koncepce mezinárodní spolupráce TA ČR a stav memorand
Předsednictvu byla předložena informace o plnění Koncepce mezinárodní spolupráce
TA ČR k 31. 8. 2015 a informace o aktuálním stavu zahraničních memorand
o porozumění.

Předsednictvo se dohodlo, že je potřeba zajistit uzavření všech rozpracovaných
memorand, a to v co nejbližším termínu. Dále bude zpracována a všem spolupracujícím
zahraničním partnerům zaslána stručná informace ze Zprávy o činnosti TA ČR za rok
2015.

12. Informace z jednání se zástupci firmy CRYTUR, spol. s r. o.
RB informovala přTA o jednání se zástupci, které se uskutečnilo dne 14. 8. za její účasti
a PK.

Předsednictvo vzalo na vědomí informace z pracovního setkání se zástupci firmy
CRYTUR, spol. s r. o.

13. Informace o SMK ČR – historický vývoj až po současnost
V návaznosti na úkol z 269. zasedání předložila KaTA informace o historickém vývoji
dokumentu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a informaci o současném
stavu této Strategie. KaTA zjistila, že SMK ČR není v současné době „živým
dokumentem“.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

14. Zefektivnění TA ČR – seznam předpokládaných termínů školení v projektu
Předsednictvo se seznámilo s přehledem předpokládaných termínů
vyplývajících z projektu Zefektivnění TA ČR.

školení

Předsednictvo bere přehled na vědomí.
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15. Odpověď na dopis adresovaný mpř. vlády ve věci funkčních míst TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí znění odpovědi místopředsedovi vlády ČR pro VaVaI
v otázce požadavku navýšení funkčních míst pro TA ČR.

16. Různé
Dne 4. 9. se uskuteční pracovní setkání s ministrem dopravy p. Ťokem se zástupci
TA ČR (přTA, VR a KR) v sídle TA ČR od 11:00 h.
Panu ministrovi budou prezentovány projekty podporované TA ČR z oblasti dopravy,
převážně z projektů CK a BETA.
PK informoval, že ve spolupráci s M. Petkovem připraví na příští jednání Koordinační
rady ministra dopravy pro kosmické aktivity přehled objemu finanční prostředků,
které TA ČR vynakládá na výzkum v oblasti kosmických aktivit v rámci projektů
v programu CK.

PK podal krátkou informaci o účasti na jednání se zástupci MPO dne 31. 8. 2015.

Dne 22. 9. se v sídle TA ČR bude konat Kulatý stůl Inovačního think-tanku TA ČR.

RB informovala, že dne 31. 8. se zúčastnila jednání s NM MPO T. Novotným za účasti
předsedy VR o spolupráci mezi TA ČR a MPO převážně v oblasti odhalování duplicit
v projektech.

Další jednání s MPO se v této otázce uskuteční v říjnu t. r.

RB dále informovala, že dne 2. 9. byla na jednání s náměstkem místopředsedy vlády ČR
pro VaVaI p. Marksem.

RB podala krátkou informaci z jednání na MZV s velvyslanci, kterého se zúčastnila
společně s P. Matolínem dne 24. 8. Zde prezentovala aktivity TA ČR v oblasti spolupráce
se zahraničními agenturami.
RB informovala o dalších uskutečněných jednáních:
● 1. 9. návštěva zástupců Fraunhoferova institutu;
● 2. 9. podepsán Akční plán se Svazem průmyslu a dopravy ČR na další období;
● 3. 9. jednání s předsedkyní SÚJB k programu pro jadernou oblast.

RB uvedla, že je připraven dopis pro RVVI s pozvánkou na návštěvu TA ČR, kdy by
členům RVVI byly prezentovány závěry projektu Zefektivnění TA ČR.
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MJ informoval přTA, že dne 31. 8. se uskutečnil kulatý stůl k daňovým odpočtům,
kterého se zúčastnil.
VK informoval o jednání ve Vídni v termínu 17.–18. 8 . k přípravě projektu IndustrRRI.
Předsednictvo se zabývalo aktualizovanou pozvánkou na 17. schůzi Výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, která se uskuteční dne 15. 10. a na níž se bude
projednávat návrh změny vysokoškolského zákona.
Předsednictvo se dohodlo, že se tohoto jednání zúčastní PK.

Dne 15. 10. se též uskuteční Závěrečná konference IPN Metodika, které se zúčastní MJ.
Předsednictvo diskutovalo o přípravě na předsednictví Technologické agentury
v TAFTIE v roce 2017 a dohodlo se, že v rámci KaTA bude mít tuto záležitost na starosti
pí Vicenová.
Předsednictvo vzalo podané informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 18. 9. 2015 v 14:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:
Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 270. zasedání předsednictva TA ČR
Program 270. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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