Zápis z 307. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-26/2016

14. 7. 2016, 10:00–12:45 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír
Kebo (VK)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)

Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 306. zasedání přTA
Zápis z 306. zasedání přTA ze dne 7. 7. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TA02021406
Předsednictvo schválilo žádost příjemce projektu TA02021406 o prodloužení termínu
aktualizace Implementačního plánu a Hodnocení přínosů.

3. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek

TB9500MD203
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
GEODÉZIE - TOPOS a. s., Pulická 377 51801 Dobruška, IČ: 25278878, ve veřejné zakázce
malého rozsahu TB9500MD203 s názvem „Ověření návrhu metodiky pro terénní sběr údajů
o stavu pohybových ploch letišť v České republice“ jako nejvhodnější.

TB05MPSV009
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
MEDIAN, s. r. o., Národních hrdinů 19012 Praha, IČ: 48587001, ve veřejné zakázce malého
rozsahu TB05MPSV009 s názvem „Děti vyrůstající v nevyhovujícím bydlení - dopady bydlení
na jejich studijní perspektivy a sociální uplatnění II“ jako nejvhodnější.

TB95TACR002
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Technologické centrum Akademie věd České republiky, Ve Struhách 16000 Praha 6,
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IČ: 60456540, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB95TACR002 s názvem „Podkladové
analytické materiály pro potřeby hodnocení programů účelové podpory NCK a THÉTA“ jako
vhodné.

4. Zadávací dokumentace k zakázce na Industry 4.0
Předsednictvo se zabývalo předloženou zadávací dokumentací první etapy řešení projektu
z oblasti Industry 4.0, tzv. přípravné fáze.
Předsednictvo schválilo řešení potřeb v Industry 4.0 pro všechny dotčené resorty v rozsahu
5 mil. Kč pro program BETA a 15 mil. Kč pro program BETA/2 (2016-2017).
Předsednictvo požaduje, aby byly upraveny předložené podklady.
Po provedení úprav bude podklad zprostředkován přTA k odhlasování per rollam.

Schválení zadávací dokumentace pro pokračování této problematiky v programu BETA/2 je
potřeba provést do konce srpna s tím, že deadline pro její schválení byl stanoven na poslední
týden v srpnu. KaTA připraví zadávací dokumentaci a další dokumenty k navazující veřejné
zakázce a předloží je na zasedání přTA.

5. Rozhodnutí o zařazení mimořádné výzkumné potřeby MPO
Předsednictvo TA ČR bere na vědomí informaci o předložené mimořádné výzkumné potřeby
MPO s názvem „Software pro tvorbu, ověření a realizaci scénářů energetické politiky“
a souhlasí s možností řešení projektu v rámci realizovaného projektu TE01020197 s názvem
„Centrum aplikované kybernetiky 3“ a pověřuje KaTA informovat o této skutečnosti MPO
a dále zajistit další kroky k úspěšnému řešení.
6. Zahraniční akce TAFTIE, Evropské komise, OECD a návrhy cest na základě bilaterálních
kontaktů TA ČR v druhém pololetí 2016
Záležitosti týkající se zahraničních akcí pro 2. pololetí roku 2016 budou projednány na
příštím zasedání.

7. Stanoviska KR ke stížnostem u projektů TH02020013 a TH02020836 podaných na výsledky
vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu EPSILON
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a stížnost k projektu č. TH02020013 zamítá.
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a stížnosti k projektu č. TH02020836 vyhovuje.

8. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 52. zasedání KR
Předsednictvo projednalo návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 52. zasedání KR a dle
dohodnutých doplnění bude návrh dopracován a předložen předsedovi TA ČR k podpisu.
Následně bude odpověď předána KR.
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9. Závěry a úkoly z 63. zasedání VR
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na další zasedání.

10. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období červen 2016
Předsednictvo vzalo na vědomí přehled o změnových řízeních za období červen 2016.
11. Novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Tento bod byl přesunut na další zasedání přTA.

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

21. 7. 2016 od 10:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 307. zasedání předsednictva TA ČR
Program 307. zasedání přTA
Rottová
Očko
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