Zápis z 294. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-13/2016

6. 4. 2016, 9:15–12:15 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), 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)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 293. zasedání přTA
Zápis z 293. zasedání přTA ze dne 1. 4. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Spolupráce TA ČR s Egyptem
Předsednictvo bere na vědomí informace o zájmu spolupráce ze strany egyptské instituce
Technology Innovation and Enterpreneurship Center a souhlasí s doplněním následujícího
textu do protokolu z prvního zasedání česko-egyptského Společného hospodářského výboru:
Technology Innovation and Enterpreneurship Center and the Technology Agency of the Czech
Republic share the interest to explore possibilities of mutual collaboration.

V souvislosti s tímto bodem informoval PK o obsahu a zaměření memoranda o porozumění
mezi MŠMT a ČLR.

Dále VK požádal přTA o vyjádření ke spolupráci s KDI (Korea Development Institute), a to na
základě uskutečněné schůzky dne 1. 4. 2016.

Předsednictvo se dohodlo, že bude připravena odpověď KDI formulovaná tak, že se TA ČR
zapojí do projektu připravovaného KDI ovšem s ohledem na kapacitní možnosti TA ČR
a finální rozhodnutí o spolupráci obdrží KDI po opětovném projednání na zasedání přTA.
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3. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek

TB050MZP010
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, Šrobárova 49/48 10000 Praha, IČ: 75010330, ve
veřejné zakázce malého rozsahu TB050MZP010 s názvem „Metodika pro nakládání s odpady
ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení“ jako nejvhodnější.

TB050MZP011
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 70800 Ostrava,
IČ: 61989100, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB050MZP011 s názvem „Hodnocení
dopadů narušení funkčnosti prvků kritické infrastruktury v oblasti energetiky na
environmentální bezpečnost“ jako nejvhodnější.
Jednání a rozhodnutí o veřejné zakázce TB050MZP011 se nezúčastnil VK z důvodu zamezení
střetu zájmů.

TB05MPSV010
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
EEIP, a. s., Thunovská 11800 Praha, IČ: 15891534, ve veřejné zakázce malého rozsahu
TB05MPSV010 s názvem „Možnosti poskytování mikroúvěrů zranitelným osobám pro
zahájení podnikání, mikropodnikům a sociálním podnikům“ jako nejvhodnější.

KaTA byla pověřena informovat věcně příslušný odbor MPO o tom, že TA ČR poskytne
podporu na tento projekt. Důvodem je zamezení případných duplicit ve financování obdobně
zaměřených projektů.
TB9500MD101
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
KPM CONSULT, a. s., Kounicova 602 00 Brno, IČ: 25312936, ve veřejné zakázce malého
rozsahu TB9500MD101 s názvem „Vytvoření metodiky pro sledování stavu a vývoje
železničních drah – vleček v ČR“ jako nejvhodnější.

4. Rozhodnutí o stížnosti ve VZ TB9500MD002
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o stížnosti stěžovatele BNV Consulting, s. r. o. k této
veřejné zakázce.
5. Pozvánky k setkání s předsedou TA ČR a další akce
Předsednictvo projednalo účast zástupců TA ČR na jednotlivých akcích.
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Předsednictvo se dohodlo, že 26. schůze VVVKMT se dne 11. 5. se projednání Závěrečného
účtu kapitoly – P. Očko, K. Vilém a R. Klimeš; projednání Zprávy o činnosti KR za rok 2015 se
zúčastní PO a zástupce KR.
Předseda KR byl již osloven s žádostí o určení zástupce KR, který se společně se zástupcem
přTA projednání Zprávy o činnosti KR za rok 2015 zúčastní.

Předsednictvo bere na vědomí připravované schůzky pana předsedy s předsedou GA ČR
a s prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory.
Dále se pan předseda zúčastní XLVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 21. 4.,
5. zasedání Vědecké rady BIC Brno dne 27. 4. 2016 a mezinárodní konference Brokerage
event v Ostravě dne 19. 5. 2016.

6. Odpověď na Doporučení a stanoviska ze 49. zasedání KR
Předsednictvo vzalo na vědomí finální podobu odpovědi na Doporučení a stanoviska plynoucí
ze 49. zasedání KR, která byla předsedovi KR předána dne 1. 4. 2016.

7. EPSILON 2 – informace o uskutečněných seminářích pro uchazeče
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené informace o uskutečněných seminářích pro
uchazeče 2. veřejné soutěže programu EPSILON z 30. 3. (Brno) a 5. 4. (Praha).
8. Různé

BETA – zařazení mimořádných výzkumných potřeb MV
Předsednictvo TA ČR bere na vědomí informaci o 4 předložených mimořádných VP z MV
s názvem:
•

•
•
•

„Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty
a metadaty“
„Návrhy omezujících a usměrňujících pravidel pro oblast prostorových informací“
„Zajištění podkladů pro vypracování návrhu doporučujících národních kurikul
v oblasti prostorových informací“
„Vyhodnocování situace lidských zdrojů v oblasti prostorových informací a jejich
připravenosti na rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace“

Předsednictvo rozhodlo o schválení 4 předložených mimořádných výzkumných potřeb.
Realizace projektů z těchto výzkumných potřeb bude probíhat v koordinaci s dalšími
realizovanými projekty v oblasti GeoInfoStrategie za účelem zamezení případných překryvů.
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MB informoval o účasti na panelové diskuzi s názvem „Leaving the Nest: Are universities the
ultimate platform to nourish employability skills among youth?”, která se uskutečnila dne
4. 4. Téhož dne měl MB rozhovor v Českém rozhlasu +.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

14. 4. 2016 od 12:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 294. zasedání předsednictva TA ČR
Program 294. zasedání přTA
Rottová
Očko
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