Zápis z 272. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/98415-7/2015

1. 10. 2015, 9:15–10:30h; 13:30–14:55 h
Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin Bunček,
Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK), Petra Ondračková (PO)
Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 271. zasedání přTA

Zápis z 271. zasedání přTA z 24. 9. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Přehled úkolů z usnesení vlády – všechny materiály

Předsednictvo vzalo zpracovaný přehled úkolů z usnesení vlády na vědomí a uložilo KaTA
sledovat plnění úkolů předložených materiálů.
O: KaTA

3. Otázka kasační stížnosti ve věci firmy SEVAPHARMA, a. s.

KT: 15. 12. 2015

Předsednictvo diskutovalo o možnosti podání kasační stížnosti ve věci rozsudku soudu u
kauzy podané neúspěšným uchazečem z 1. veřejné soutěže programu CK. Předsednictvu bylo
navrženo, že může TA ČR postupovat v souladu s výrokem rozsudku, kdy má TA ČR uhradit
soudní výlohy anebo bude ze strany TA ČR podána kasační stížnost. Ta však musí být podána
do 8. 10. 2015.

Předsednictvo se domluvilo na odložení rozhodnutí v této věci s tím, že KaTA připraví návrh
kasační stížnosti společně se zdůvodněním (1) a zjistí u jiných poskytovatelů, jakým
způsobem rozhodovali o projektech, respektive jakým způsobem byli úspěšní/neúspěšní
uchazeči obeznámeni s výsledkem rozhodnutí (2).
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O1: KaTA

O2: KaTA+přTA

T: 5. 10. 2015

T: 5. 10. 2015

4. SME-15 Vyhodnocení a vyhlášení výzkumných potřeb v programu BETA – verze 3

Předsednictvo schválilo SME-15 Směrnici pro vyhodnocení a vyhlášení výzkumných potřeb
v programu BETA – verze 3 s tím, že je možné tuto Směrnici dle potřeby (na základě
zkušeností a poznatků z jejího uplatňování) průběžně aktualizovat.

5. SME-16 Poptávkové řízení a zadávání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích
– verze 3

Předsednictvo schválilo SME-16 Směrnici pro poptávkové řízení a zadávání veřejných
zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích – verze 3 s tím, že je možné tuto Směrnici (na základě
zkušeností a poznatků z jejího uplatňování) průběžně aktualizovat.

6. CK1 – Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce
dále a dodatky ke Smlouvě

Předsednictvo schválilo znění návrhu Smlouvy/Rozhodnutí o poskytnutí podpory na období
řešení projektu od 49. měsíce dále a dodatků ke Smlouvě pro příjemce projektů podpořených
v 1. veřejné soutěži programu CK.

Předsednictvo se dohodlo, že příjemcům CK1 bude zaslána informace (e-mail) o možnosti
uzavření nové Smlouvy o poskytnutí účelové podpory, včetně zdůvodnění. V tomto e-mailu
budou popsány výhody i nevýhody uzavření nové Smlouvy, podobně výhody i nevýhody
smlouvy, kterou má dané centrum uzavřenou nyní. Dále bude v e-mailu uvedeno, že pokud
nebude ze strany příjemce žádná odezva, bude toto bráno jako vyjádření souhlasu pro
uzavření nové Smlouvy. (1)
O1: KaTA

T: 12. 10. 2015

KaTA byla vyzvána k úpravě předkládacího materiálu z hlediska formálních nedostatků (2)
a k pečlivé přípravě materiálů pro jednání předsednictva včetně formálních náležitostí.
O2: KaTA

T: 5. 10. 2015
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7. Účast v misi na Taiwan

VK informoval o své plánované účasti a programu v misi SP ČR na Taiwan, která se uskuteční
v termínu 11.–15. 10. 2015. V rámci mise proběhne jednání s MoST k projektům programu
DELTA.

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zajistila podklady nutné pro prezentaci TA ČR na této misi
a zároveň věcné dary k tomuto účelu (1). KaTA zároveň připraví oficiální dopis pí Tančevové
(SP ČR) pro potvrzení spolupráce a zaslání potřebných informací k misi (2).
O1: KaTA

O2: KaTA

8. Jednání k PR aktivitám TA ČR

T: 7. 10. 2015

T: 7. 10. 2015

Předsednictvo v rámci svého zasedání projednalo nadcházející informační aktivity TA ČR.

S ohledem na blížící se Den TA ČR, který se uskuteční dne 22. 10. a v rámci něhož bude
předána Cena TA ČR v několika kategoriích, je nutné soustředit veškeré úsilí na tuto akci.
RB uvedla, že TA ČR připravuje svůj časopis, který bude TA ČR vydávat s pravidelností 1x za
půl roku – tento bude již zhotoven a předáván při příležitosti Dne TA ČR.
KaTA byla pověřena, aby zahájila přípravu na grafice vánočních přání, jak v tištěné, tak
v elektronické podobě.
O: KaTA

9. Pravidelný reporting o projektech TA ČR financovaných z OP LZZ

KT: 30. 10. 2015

Předsednictvo vzalo na vědomí pravidelný reporting o projektech TA ČR – Rozvoj TA ČR,
Sektorové služby, Zefektivnění TA ČR.
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10. Odpověď MF na dopis zasílaný místopředsedovi vlády P. Bělobrádkovi a MF

Předsednictvo bere na vědomí odpověď MF týkající se toho, že TA ČR poukázala na některé
nedostatky současné právní úpravy v návaznosti na trestní rozsudek nad jednatelem a účetní
společností Arrow line, a. s. Tento dopis byl zaslán rovněž místopředsedovi vlády.

11. Zápis z jednání s ministrem dopravy ze dne 4. 9.

Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání s ministrem MD ze dne 4. 9. a ukládá
úseku veřejných zakázek BETA dohodnout s MD postup na zjednodušení spolupráce v rámci
programu BETA.
O: KaTA

12. Zápis z jednání se státním tajemníkem ÚV ze dne 22. 9.

KT: 5. 10. 2015

Předsednictvo bere informace z jednání se státním tajemníkem ÚV dne 22. 9. na vědomí.
KaTA byla pověřena, aby zajistila pozvání pana tajemníka k dalšímu jednání.
O: KaTA

13. Zápis z jednání s ministrem MPO ze dne 25. 9.

KT: 12. 10. 2015

Předsednictvo bere informace z jednání s ministrem MPO ze dne 25. 9. na vědomí.

Na tomto jednání vyzval ministr průmyslu TA ČR, aby zohlednila v prioritách jí poskytované
podpory oblast Industry 4.0, vládou schválenou energetickou koncepci a Národní akční plán
pro jadernou energetiku.
O: KaTA

14. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP

KT: 16. 11. 2015

Předsednictvo vzalo na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.
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15. Různé

Předsednictvo diskutovalo o termínech pro nadcházející zasedání přTA s ohledem na
zaneprázdněnost členů přTA a dohodlo se, že:
•
•
•

273. zasedání přTA se uskuteční dne 7. 10. v čase 12–17 h;
274. zasedání přTA se uskuteční dne 16. 10. v čase 10–16 h;
275. zasedání přTA se uskuteční až v týdnu 26.–30. 10. (termín i čas budou
upřesněny).

VK informoval přTA, že v termínu 20.–30. 10. se zúčastní služební cesty do korejského Soulu.
Při této příležitosti je předjednána schůzka na agentuře KIAT (27. 10.) k přípravě podpisu
MoU .

VK dále uvedl, že v rámci této služební cesty může navštívit dne 29. 10. Tokio kvůli podpisu
memoranda s japonskou agenturou NEDO. V rámci cesty by nastoupil služební cestu za TA ČR
v Soulu dne 27. 10. a ukončil by ji v Soulu 30.10.
Předsednictvo bere podané informace na vědomí a souhlasí s dílčí cestou VK do Tokia za
účelem dojednání podpisu memoranda s NEDO v součinnosti s ambasádou.
KaTA kontaktuje velvyslance v Tokiu s žádostí o pomoc v této záležitosti (1).
O1: KaTA

T: 9. 10. 2015

RB informovala o jednání s Ing. Frolíkem, které se uskutečnilo dne 1. 10. ve věci podpory
rozpočtu a aktivit TA ČR.
Předsednictvo se zabývalo zpracováním připomínek k věcnému záměru zákona o podpoře
VaVaI a pověřilo KaTA, aby připravila základní tabulku s porovnáním změn v tomto věcném
záměru zákona a zákona č. 130/2002 Sb. (2).

Strana 5/7

O2: KaTA

T: 5. 10. 2015

Předsednictvo se zabývalo přípravou na jednání se členy RVVI, které se uskutečni dne 1. 10.
v sídle TA ČR od 15 h. Členům RVVI bude prezentováno:
•
•
•

projekt INKA;
projekt Zefektivnění TA ČR;
činnost Kanceláře TA ČR.

RB uvedla, že bude připravena společná tisková zpráva zahrnující informace z Krynice
(seminář TA ČR), jednání se zástupci Fraunhoferova institutu a snídaně s europoslanci ve
Štrasburku. Tato zpráva bude zveřejněna na webových stránkách TA ČR (3).
O3: KaTA

T: 9. 10. 2015

Předsednictvo projednalo návrh nominace do Rady programu DELTA, a to Mgr. Romana
Paška z CI.
Předsednictvo souhlasí s předložením nominace Mgr. Romana Paška do RP DELTA výzkumné
radě (4).
O4: KaTA

T: 2. 10. 2015

Jednání předsednictva bylo v poledních hodinách přerušeno z důvodu účasti členů
předsednictva na předávání Ceny předsedy Grantové agentury ČR v budově
matematicko-fyzikální fakulty UK.
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Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

7. 10. 2015 od 12:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 272. zasedání předsednictva TA ČR
Program 272. zasedání přTA
Přehled úkolů z 272. zasedání přTA
Rottová, Ondračková
Bízková
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