Zápis z 288. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-7/2016

18. 2. 2016, 9:00–14:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), Ing. Pavel Komárek, CSc.
(PK)
Ing. Luděk Knorr (LK), Ing. Michaela Orlová (MO)

RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Drahuše
Rottová (DR)
Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 287. zasedání přTA

Zápis z 287. zasedání přTA ze dne 11. 2. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Akční plán zahraniční spolupráce TA ČR pro rok 2016

Předsednictvo projednávalo předložený návrh Akčního plánu zahraniční spolupráce TA ČR
pro rok 2016 a dohodlo se na jeho schválení s tím, že konkrétní záležitosti budou dále
rozpracovávány a postupně řešeny.

3. Rozpočet TA ČR s ohledem na finanční prostředky na zaměstnance

Předsednictvo vzalo na vědomí přehled k rozpočtu TA ČR zahrnující informace o finančních
prostředcích na zaměstnance TA ČR.

4. Odvolání a nominace nových členů rad programů a kolegií odborníků
Předsednictvo souhlasí s předložením nominací VR k projednání.

Předsednictvo odvolalo PhDr. Davida Michalíka, Ph.D. z Expertní hodnoticí komise programu
OMEGA a Mgr. Ing. Václava Klusáka z Rady programu BETA..
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5. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TE02000232
Předsednictvo schválilo žádost ve věci změny dalšího účastníka projektu TE02000232 ze
SIGMA GROUP, a. s. na SIGMA GROUP, spol. s r. o.

6. Upřesnění parametrů 3. veřejné soutěže programu DELTA

Předsednictvo projednalo upřesnění parametrů 3. veřejné soutěže programu DELTA
(DELTA 3).
DELTA 3 bude vyhlášena na spolupráci s Korejskou republikou a zahraniční partner může
požádat o podporu tyto partnerské agentury:
•
•

Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT)
Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP)

7. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek
TB0500MD001

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o zrušení veřejné zakázky
malého rozsahu TB9500MD001 s názvem „Stav a vývoj železničních drah – vleček v České
republice“.
TB0500MV006
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., Švabinského, 702 00 Ostrava,
IČ: 28576217, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB0500MV006 s názvem „Analýza dopadů
rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách“ jako vhodné.
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TB0500MV007
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o., Hvězdova 1734/2c 14000 Praha,
IČ: 61063029, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB0500MV007 s názvem „Analýza
možností zřízení kontaktních pracovišť veřejné správy“ jako vhodné.

8. Návrh implementačního plánu v projektu TB05TACR001 – Implementace principu PCP do IS
BETA
Předsednictvo schválilo implementační plán projektu TB05TACR001.

9. Mimořádná výzkumná potřeba MV – Podpora udržitelnosti výstupu pilotního PCP projektu

Předsednictvo bere na vědomí informaci o předložené mimořádné výzkumné potřebě MV
s názvem „Podpora udržitelnosti výstupu pilotního PCP projektu“.

Předsednictvo rozhodlo o schválení předložené mimořádné VP a ukládá KaTA připravit ve
spolupráci s MV zadávací dokumentaci a vyhlásit předmětné zadávací řízení.

10. Návrh programu ÉTA schválený výzkumnou radou TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí doporučení VR k předložení návrhu programu ÉTA na
zasedání RVVI a ukládá KaTA odeslat návrh programu ÉTA se všemi přílohami
a doprovodnými materiály na 314. zasedání RVVI konané dne 25. 3. 2016.

11. Zapojení TA ČR do Rady projektu EERA_CZ podporovaného v rámci programu EUPRO II

Předsednictvo projednalo nabídku zapojení TA ČR do Rady projektu EERA_CZ financovaného
z programu EUPRO II. a dohodlo se, že se TA ČR do této aktivity zapojí a zástupcem TA ČR byl
pro tuto aktivit určen MJ.

12. Setkání zástupců TA ČR se členy Rady programu Centra kompetence a pověřenými
konzultanty

Byla podána informace o jednání, které se uskutečnilo dne 9. 2. Návazně by se mělo
uskutečnit další jednání, zaměřené zejména na upřesnění postupu interim hodnocení CK 2
a na přípravu programu Národních center.
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13. Informace z jednání se zástupci HK ČR ze dne 5. 2. 2016

Předsednictvo bere na vědomí informace o podpisu Akčního plánu spolupráce s HK ČR na rok
2016 a o závěrech z jednání ze dne 5. 2. 2016.

14. Průběžná informace o programech TA ČR

Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR a pověřuje KaTA,
aby o programech zveřejnila na webových stránkách TA ČR relevantní informace a analytické
materiály.

15. Průběžná informace o stavu kontrol

Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období leden 2016.

16. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období leden 2016

Předsednictvo bere na vědomí zprávu o změnových řízeních za období leden 2016.

17. Různé

Prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti k projektu č. TD03000497
KaTA informovala přTA, že došlo k technické chybě ze strany TA ČR, a to, že nebylo možné
stáhnout dokument z elektronického systému spisové služby TA ČR, a tím došlo ke zpoždění
vyřízení tohoto dokumentu.
Předsednictvo s ohledem na okolnosti schválilo prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti
příjemce projektu TD03000497.
Předsednictvo projednalo kalendář nadcházejících akcí s účastí zástupců TA ČR:
22. 2.
•
•

konference Investiční plán pro Evropu – účast VK;
koordinační rada ministra dopravy – účast PK;
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•
•
23. 2.
•
•
•
24. 2.
•
25. 2.
•

jednání s ministrem průmyslu a obchodu p. Mládkem – RB;
seminář TA ČR „Jak podpořit ženy ve výzkumné a řídicí činnosti“ – účast RB.
jednání pracovní skupiny k exportu – účast pí Vicenová;
seminář TA ČR k projektu INKA – účast PK;
pracovní setkání s poslancem J. Miholou – účast RB a dle možností ostatní členové
přTA.
workshop MPO HORIZON 2020 – SME INSTRUMENT – účast PK.
Monitorovací výbor OP VVV – účast Kühnelová.

Dne 21. 2. 2016 se uskutečnilo jednání k věcnému záměru nového zákona o podpoře
výzkumu, vývoje a inovací.
Na základě poskytnutého návrhu zprávy z kontroly TA ČR prováděnou NKÚ diskutovalo
předsednictvo o jejím vypořádání, kdy TA ČR podá námitky/vysvětlení k jednotlivým
záležitostem.

Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

25. 2. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 288. zasedání předsednictva TA ČR
Program 288. zasedání přTA
Orlová

Bízková
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