Zápis z 352. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-27/2017

22. 9. 2017, 11:10–13:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Očko (PO), Miroslav Janeček (MJ), Martin Bunček (MB), Vladimír Kebo (VK),
Pavel Komárek (PK)
Drahuše Rottová (DR), Luděk Knorr (LK), Radim Klimeš (RK), Lukáš Kačena
(LKa)
Markéta Kühnelová (MK)
Pavel Komárek (PK)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 351. zasedání přTA
Zápis z 351. zasedání přTA ze dne 31. 8. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Stanoviska kontrolní rady ke stížnostem podaných na výsledky vyhodnocení splnění
podmínek 5. veřejné soutěže programu DELTA
Předsednictvo souhlasí se stanovisky kontrolní rady a stížnosti k projektům č. TF05000009
a TF05000036 zamítá.
3. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení předložených projektů na základě závěrečných
oponentních řízení.

4. BETA1 – rozhodnutí o výsledcích závěrečných hodnocení projektů
Předsednictvo rozhodlo o ukončení předložených projektů na základě závěrečných
oponentních řízení.
MJ se nezúčastnil rozhodnutí o projektech č. TB0400MD001 a TB0300MD009 z důvodu
zamezení střetu zájmů.
VK se nezúčastnil rozhodnutí o projektu TB050MZP011 z důvodu zamezení střetu zájmů.

5. BETA2 – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek TITOMZP702 a TITAUVCR701
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh, 110 00 Praha 1, IČ: 00216208, ve veřejné zakázce
TITOMZP702 s názvem „Nové metody pro hodnocení plnění strategických dokumentů MŽP“
jako nejvhodnější.
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Předsednictvo na základě doporučení komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka EEIP, a.s.,
Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1, IČ: 15891534, ve veřejné zakázce malého rozsahu
TITAUVCR701 s názvem „Firemní dárcovství v České republice – Vývoj, současný stav
a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem“ jako nejvhodnější.

6. Přiřazení pověřeného konzultanta
Předsednictvo přiřazuje Ing. Arnošta Matlafuse jako pověřeného konzultanta k Centru
kompetence č. TE01020415 ve zpracování vizuálních informací (V3C – Visual Computing
Competence Center).
7. Připojení TA ČR do sítě CESNET – návrh režimu postupu
Předsednictvo schválilo návrh režimu postupu pro připojení TA ČR do Velké Infrastruktury
CESNET.
8. Schválení Dohody o spolupráci s provozovatelem serveru vedavyzkum.cz
Předsednictvo schválilo předložené znění Dohody o spolupráci s provozovatelem serveru
vedavyzkum.cz a doporučuje předsedovi jej podepsat.
9. Pozvánky na akce
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na 25.-29. 9. 2017.

PO informoval, že dne 25. 9. se zúčastní zahájení jednání Rady programu EPSILON
k hodnocení 3. veřejné soutěže programu.

VK se dne 10. 10. od 10 h zúčastní Akademického dne 2017 pořádaného Slezskou univerzitou
v Opavě.

10. Návrh na změnu Organizačního řádu TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí připravovanou změnu Organizačního řádu Kanceláře TA ČR
s tím, že očekává předložení změny Organizačního řádu ke schválení na příští zasedání.

11. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období srpen
2017.
12. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období
leden-srpen 2017.
13. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období srpen 2017.
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14. Informace o činnosti Technologické agentury České republiky včetně informace
o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích za 1. pololetí 2017
Předsednictvo bere na vědomí předložený materiál pro potřeby KR, který bude
zprostředkován VVVKMT.

15. Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2017
a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady Technologické agentury
České republiky za rok 2017
Předsednictvo bere na vědomí informaci o přípravě Zprávy o činnosti VR za období říjen
2016 – září 2017, která bude předložena nejprve na jednání RVVI, následně do MPŘ v rámci
eKLEP a poté bude předána na jednání vlády ke schválení.
16. Informace z jednání na MZV při nástupu nových velvyslanců
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání na MZV, které se uskutečnilo dne 4. 9. za
účasti VK.
17. Informace z jednání Pražské inovační rady
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z jednání PIR, které se dne 5. 9. zúčastnil MB.
18. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období srpen 2017
Předsednictvo bere na vědomí zprávu o změnových řízeních za období srpen 2017.

19. Usnesení mimořádného zasedání ČKR
Předsednictvo bere na vědomí usnesení mimořádného zasedání ČKR ze dne 6. 9. 2017.
20. Různé

Informace o průběhu inovačního partnerství
Předsednictvo bere na vědomí informace o průběhu nové formy zadávacího řízení k veřejné
zakázce TITIMV702 s názvem „Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů
a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace“.

Přímé zadání řešení výzkumné potřeby výzkumné organizaci na žádost resortu
Předsednictvo schválilo projekt TITXCUZK701 s názvem „Příprava projektu optimalizace
softwarové platformy pro grafickou část aplikací MicroGEOS Nautil a DIKAT“ k jeho zadání
formou veřejné zakázky malého rozsahu a přímým zadáním VUGTK, v. v. i. v maximální
hodnotě 1 000 000,- Kč.
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Další postup pro řešení etapového projektu MD/UCL – software pro Systém stavu
pohybových ploch letišť
Předsednictvo schválilo navržený postup pro řešení etapového projektu MD/UCL – software
pro Systém stavu pohybových ploch letišť.
VK a LK podali krátkou informaci ze 75. zasedání VR, které se uskutečnilo v dopoledních
hodinách dne 22. 9. 2017. Byl zde diskutován i návrh programu TREND, který je nyní v eKLEP
v rámci MPŘ.
Předsednictvo poděkovalo celému organizačnímu týmu Dne TA ČR 2017 za skvěle
odvedenou práci. Předsednictvo rovněž poděkovalo za výborně odvedenou práci týmu, který
připravoval a zajišťoval v rámci předsednictví Taftie akce „Expert Session 3“ a EWG.
PK informoval o účasti na jednání Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity
vlády ČR, které se uskutečnilo dne 20. 9. 2017.
Dále PK informoval o účasti na předávání Cen předsedkyně GA ČR, které se konalo ve stejný
den jako Den TA ČR 2017, tedy 21. 9. 2017.
VK podal informaci o dalším postupu při přípravě návrhu na vytvoření Task Force (TF) Taftie
k problematice Responsible Research and Innovation, který byl předložen na jednání EWG
Taftie dne 15. 9. Tématem TF je Responsible Innovation System – RINS.
VK dále uvedl, že na Dni TA ČR 2017 využil příležitost hovořit s ředitelem TEKES o této Task
Force, který její vznik podporuje. VK uvedl, že i ze strany dalších organizací v rámci Taftie je
vznik této Task Force podporován.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

27. 9. 2017 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 352. zasedání předsednictva TA ČR
Program 352. zasedání přTA
Rottová

Komárek P.
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