č.j.: TACR/5419/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 259

Datum: 12. 6. 2015

Od–do: 12:00–15:30 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), 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)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni:

Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 258. zasedání přTA
Zápis z 258. zasedání přTA z 4. 6. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Úkoly TA ČR z Aktualizace Státní energetické koncepce ČR a z Akčního plánu k Národní
strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020
(Slavíková/Nevídalová)
Předsednictvo se zabývalo přehledem úkolů TA ČR z Aktualizace Státní energetické
koncepce ČR a z Akčního plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České
republiky na období let 2015 až 2020.
3. Návrh na doplnění RP a EHK programu OMEGA
Předsednictvo souhlasí s nominací členů do RP a EHK programu OMEGA. KaTA
předloží návrhy nominací k projednání VR.

4. Aktualizace informací ohledně harmonogramu vyhlašovaných VS pro rok 2015 na
webu TA ČR
Předsednictvo projednalo předložený podklad k aktualizaci informací týkajících se
harmonogramu vyhlašování veřejných soutěží programů TA ČR v letošním roce pro
potřeby webových stránek TA ČR.
Předsednictvo žádá KaTA o rozšíření informací o záležitosti programu EPSILON
– doplnit do informace usnesení vlády o vytvoření programu a o jeho realizaci.
U programu EPSILON bude též uvedeno, že od r. 2014 včetně má TA ČR uloženo
vyhlašovat výzvy v rámci tohoto programu, avšak vzhledem ke stanovenému rozpočtu
na letošní rok nelze další veřejnou soutěž vyhlásit. O případném vyhlášení v roce 2016
budou žadatelé zavčas informováni.
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KaTA dále doplní i informaci k programu GAMA a jeho 2. podprogramu (GAMA, PP2),
který též v letošním roce nebude možné vyhlásit.

5. Poptávkové řízení na provedení auditu
Předsednictvo souhlasí s provedením auditu účetní závěrky TA ČR za rok 2015
společností PricewaterhouseCoopers, a to s ohledem na zkušenosti z minulých let
a nutností uzavření účetní závěrky v co nejkratším termínu.
6. Odpověď na Doporučení a stanoviska ze 42. zasedání KR
Předsednictvo souhlasí s návrhem odpovědi na Doporučení a stanoviska
ze 42. zasedání KR a pověřuje tajemnici přTA odesláním této odpovědi předsedovi KR.
7. Závěry a úkoly vyplývající z 51. zasedání VR
Předsednictvo projednalo závěry a úkoly vyplývající z 51. zasedání VR.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

8. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že Valné hromady České technologické platformy
STROJÍRENSTVÍ, o. s., se dne 23. 6. zúčastní zástupce KaTA – určit pracovníka
z projektu Sektorových služeb.
9. Usneseni 131. zasedání Pléna České konference rektorů
Předsednictvo bere na vědomí usnesení ČKR ze 131. zasedání Pléna ČKR.

10. Aktuální stav služebního zákona ve vztahu k TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace o aktuálním stavu služebního zákona ve
vztahu k TA ČR a konstatuje, že ani v budoucnosti nepředpokládá zařazení TA ČR pod
tento zákon.

11. Vypořádání dotazů v aplikaci Helpdesk
Předsednictvo bere na vědomí informace o službě Helpdesk a vypořádání dotazů v této
aplikaci za příslušné období.
12. Německý Akční plán mezinárodní spolupráce pro VaV
Předsednictvo bere na vědomí německý akční plán mezinárodní spolupráce pro VaV.

13. Různé
Usnesení vlády ČR k návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na
výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta 2017
a 2018
Předsednictvo vzalo na vědomí Usnesení vlády ČR č. 380 ze dne 25. 5. 2015.
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Příprava na jednání s náměstkem místopředsedy vlády ČR pro VaVaI A. Marksem
Předsednictvo se zabývalo přípravou na jednání s náměstkem místopředsedy vlády pro
VaVaI A. Marksem, které se uskuteční dne 25. 6. 2015. Na tomto jednání bude panu
náměstkovi prezentován projekt Zefektivnění TA ČR a projekt INKA.
Setkání se zástupci Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR)
a příprava na toto jednání
Předsednictvo se dohodlo, že bude vytvořena událost prostřednictvím aplikace Doodle,
kde se přTA domluví na stanovení termínu k jednání s AZV ČR.
Pozvánka na sympozium Strengthening Data Protection Standards in Europe:
Towards a Harmonised European Digital Market
Předsednictvo se zabývalo otázkou posilování ochrany dat v rámci digitálního trhu
a přeloženou pozvánku na sympozium, které se uskuteční 18. 6. 2015 v Bruselu.
Předsednictvo se domnívá, že této oblasti je nutné se věnovat a pověřilo VK touto
činností. Bude vybrána osoba, která se společně s VK touto problematikou bude
zabývat.

Dopis MPO – reakce na dotaz k alokaci prostředků na 2. VS programu DELTA
Předsednictvo projednalo reakci MPO na dotaz TA ČR k alokaci prostředků na
2. veřejnou soutěž programu DELTA a pověřilo KaTA, aby vytvořila návrh odpovědi
s tím, že TA ČR považuje takovou alokaci za zcela nedostatečnou. Vzhledem k tomu, že
se jednalo o žádost MPO k otevření česko-čínské výzvy, považuje TA ČR Ministerstvo
průmyslu za spoluodpovědné za zajištění dostatečného objemu finančních prostředků
pro realizaci projektů česko-čínské/taiwanské výzvy (3)
RB informovala o účasti na předávání cen Jiřího z Poděbrad, které se uskutečnilo dne
11. 6. a prof. Mařík byl na této akci oceněn. Prezentoval zde na téma 4. průmyslové
revoluce.
Dne 10. 6. byl za účasti RB, LK a Ing. Viléma projednán Závěrečný účet TA ČR za rok
2014 na 15. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR.
Dne 11. 6. se RB a PK zúčastnili schůze Podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku
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PSP ČR, na které byl prezentován projekt INKA. RB uvedla, že Podvýbor podporuje
spolupráci TA ČR s obdobnými organizacemi v Africe.
MB informoval o odstoupení z Rady instituce CDV, tudíž nadále není ve střetu zájmu
u této organizace.

MB dále informoval přTA o účasti na zasedání Taftie Board meetingu, které se
uskutečnilo ve dnech 10.–11. 6. 2015 v Berlíně.
Předsednictvo se v závěru svého zasedání zabývalo ještě otázkou prokazování
kvalifikace prostřednictvím projektů TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo, že v případě požadavku na TA ČR o prokázání této
kvalifikace se vytvoří šablona s informací o tom, že dle názoru TA ČR nelze tímto
způsobem prokazovat kvalifikaci, nicméně vždy bude žadateli sděleno, v jaké fázi se
projekty nachází – ukončen, probíhá řešení ….

Předsednictvo dále projednalo harmonogram akcí v nadcházejících týdnech.
Dne 15. 6. se uskuteční jednání s velvyslankyní Taiwanu za účasti MB.
Dne 18. 6. se uskuteční předsednictvo RVŠ.
Ve dnech 16.–17. 6. se VK zúčastní akce na MZV s ekonomickými diplomaty.
Předsednictvo bere veškeré informace na vědomí.

Další zasedání:

datum: 18. 6. 2015 v 13:00 h

místo: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Pod Mikulí 280, Nový
Knín
Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 259. zasedání předsednictva TA ČR
Program 259. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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