Zápis z 303. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-22/2016

9. 6. 2016, 8:55–12:00 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)
Ing. Luděk Knorr (LK), Drahuše Rottová (DR)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 302. zasedání přTA
Zápis z 302. zasedání přTA ze dne 1. 6. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Úsek BETA – žádost MD o navýšení prostředků pro výzkumnou potřebu projektu
TB9500MD003
Předsednictvo rozhodlo o navýšení prostředků pro řešení výzkumné potřeby TB9500MD003
o 1,75 mil. Kč, za účelem realizace dalších fází projektového řešení. Každá fáze bude řešena
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Předsednictvo bylo informováno, že k návrhu provozního předpisu k programu BETA/2 se
resorty vyjadřují do 14. 6. a dne 28. 6. se uskuteční společné jednání zástupců TA ČR
a resortů k tomuto předpisu.

3. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek

TB05MPSV009
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o zrušení veřejné zakázky
malého rozsahu č. TB05MPSV009 s názvem „Děti vyrůstající v nevyhovujícím bydlení
– dopady bydlení na jejich studijní perspektivy a sociální uplatnění“.
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TB0500MD011
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15 70800 Ostrava,
IČ: 61989100, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB0500MD011 s názvem „Specifický
způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících“ jako vhodné.
Jednání a rozhodnutí o veřejné zakázce TB0500MD011 se nezúčastnil VK z důvodu zamezení
střetu zájmů.

4. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci změny rozpočtu projektu TB05MPSV001
Předsednictvo rozhodlo o přesunu prostředků mezi položkami rozpočtu projektu
TB05MPSV001 v požadované výši.
5. Úsek BETA – zrušení projektu před podpisem smlouvy TB9500MV003
Předsednictvo rozhodlo o zrušení poptávkového řízení projektu č. TB9500MV003 s názvem
„Návrhy omezujících a usměrňujících pravidel pro oblast prostorových informací“.

6. Reakce na doporučení VR k dopisu místopředsedy vlády ČR pro VaVaI týkajícího se IS VaVaI
Předsednictvo diskutovalo o předloženém návrhu dopisu na místopředsedu vlády ČR
ohledně informace k nefungujícímu IS VaVaI, a to na základě doporučení VR z jejího
62. zasedání.
Předsednictvo konstatuje, že nefunkčností IS VaVaI může být ohroženo hodnocení veřejných
soutěží, ale vzhledem k uskutečněným krokům ze strany KaTA k zajištění některých dat z IS
VaVaI pro hodnocení 2. veřejné soutěže programu EPSILON, není hodnocení EPSILON 2
ohroženo.

7. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TH01030238
Předsednictvo schválilo vypuštění 2. etapy řešení projektu, pozastavení řešení projektu
v roce 2016, změnu rozpočtu projektu, změnu hlavního řešitele projektu a statutárního
orgánu hlavního příjemce za podmínky dodržení rozdělení práv duševního vlastnictví.

TG01010054
Předsednictvo rozhodlo o nevyhovění žádosti a zamítá změnu rozpočtu projektu
TG01010054.
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8. Závěry a úkoly vyplývající z 62. zasedání VR
Předsednictvo bere na vědomí informace z 62. zasedání VR, které se uskutečnilo dne 2. 6.
2016.

9. Plán nepřítomnosti členů přTA na zasedáních přTA v nadcházejících měsících
Předsednictvo se zabývalo předloženým přehledem s termíny pro konání zasedání přTA
v letních měsících.
Předsednictvo se dohodlo, že na letní měsíce budou stanovena diskuzní témata, kterými se
bude důkladněji zabývat.

10. RAD-02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu – verze 5
Předsednictvo schválilo revizi RAD-02 Statutu a jednacího řádu odborného poradního orgánu
– verze 5 s ohledem na potřeby úprav kvůli programu BETA/2.
11. Nový informační systém – postup prací
LK informoval přTA, že termíny prací na ISTA jsou dodržovány dle stanoveného plánu. MZe
vyjádřilo zájem o spolupráci na ISTA.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

12. Usnesení 136. zasedání Pléna ČKR
Předsednictvo bere na vědomí usnesení 136. zasedání Pléna ČKR ze dne 2. 6. 2016.

13. Různé
Předsednictvo bylo informováno, že dne 22. 6. se uskuteční 28. schůze VVVKMT, na které
bude projednáván autorský zákon.
PO informoval přTA o předpokládaném termínu zasedání RVVI v září, které by se mělo
uskutečnit dne 2. 9. 2016. Návrh programu ÉTA bude RVVI předložen již na zasedání
v červnu s tím, že bude záležet na RVVI, zda jej na červnovém zasedání projedná nebo jej
přesune až na své zasedání v září t. r.

Dne 6. 6. se uskutečnilo jednání pracovní skupiny MŽP–TA ČR, kde byl prezentován návrh
provozního předpisu k programu BETA/2.
Zápis z tohoto jednání a také z jednání pracovní skupiny MPO–TA ČR bude předložen na
příští zasedání přTA.
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PO uvedl, že v termínu 9.–10. 6. bude na služební cestě v Berlíně společně s prof. Maříkem
a setká se se zástupci Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

PO dále uvedl, že dne 27. 6. budou v ČR zástupci Fraunhoferova institutu, s nimiž proběhne
jednání o užší spolupráci v rámci programu DELTA.

PO informoval, že dne 27. 6. je plánována schůzka s náměstky MPO a MŠMT.

PO podal krátkou informaci k jednání s ministrem dopravy, ze které vyplynulo, že TA ČR
a MD si ustanoví pracovní skupinu. KaTA byla pověřena přípravou dopisu s žádostí
o vytvoření této pracovní skupiny.
L. Kačena informoval, že dne 14. 6. se uskuteční pracovní skupina ÚV k vertikalizaci, které se
zúčastní.
VK podal krátkou informaci o účasti na konferenci SMART Cities dne 6. 6. 2016, kde
prezentoval informace o TA ČR a projekty TA ČR v oblasti SMART Cities. Na této akci
projednal s prezidentem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) spolupráci
s Německem v rámci programu DELTA.

VK dále informoval o připravované akci 4th Czech-Taiwan Technology day spolupořádanou
TA ČR, která se uskuteční v prostorách TA ČR dne 29. 6. V tentýž den se uskuteční další akce
pořádaná TECO, a to 15. zasedání Česko–tchajwanské podnikatelské rady a B2B schůzky
s tchajwanskými firmami. VK uvedl, že obě akce se uskuteční ve stejnou dobu.
Předsednictvo se dohodlo, že akce pořádané na TA ČR se zúčastní PO a 15. zasedání
Česko-tchajwanské podnikatelské rady VK.
MB podal informaci o jednání na MŠMT dne 3. 6., kde byla projednána záležitost týkající se
výzkumných potřeb tohoto resortu.

Dne 6. 6. se MB společně s PO zúčastnil jednání s prof. Maříkem a dalšími k problematice
„Průmysl 4.0“ v návaznosti na výzkumné potřeby MPO v této oblasti řešené na 300. a 301.
zasedání přTA.
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MB informoval také o schůzce s p. Hroznou z MPO dne 7. 6., kde byl diskutován projektu
INKA a jakým způsobem využít program TA ČR a data MPO ze stanice statistické služby.
Ze strany MPO je zájem o toto provázání a zároveň bylo dohodnuto, že si TA ČR a MPO bude
vzájemně zveřejňovat novinky v newsletterech.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

23. 6. 2016 od 13:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 303. zasedání předsednictva TA ČR
Program 303. zasedání přTA
Rottová
Očko
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