Zápis z 274. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/94815-9/2015

16. 10. 2015, 10:15–14:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel
Komárek, CSc. (PK)
Michaela Orlová (MO), Ing. Luděk Knorr (LK)

Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), Drahuše Rottová (DR)
RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 273. zasedání přTA

Zápis z 273. zasedání přTA ze 7. 10. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Příprava nových projektů TA ČR

Předsednictvo diskutovalo o prioritních záležitostech týkajících se přípravy nových
rozvojových projektů TA ČR pro další rozvoj činností, které má TA ČR zajišťovat ze zákona.

Předsednictvo se dohodlo, že prioritně je potřeba zpracovat projekt do 4. prioritní osy
Technická pomoc (TP) Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) tak, aby se
stihlo navrhovaných 8 lidí zařadit do rozpočtu na rok 2016, aby nemuselo dojít k užití
rozpočtového opatření.
RB byla pověřena, aby oslovila náměstka MŠMT p. Velčovského s tím, že TA ČR počítá
s projektem v rámci TP a žádá pana náměstka o určení osoby, se kterou lze záležitosti týkající
se projektu (termín výzvy apod.) projednat (1).
Předsednictvo zároveň žádá KaTA o informace k projektu do TP, které jsou v TA ČR již
k dispozici. Tyto informace KaTA zformalizuje a během následujícího týdne budou tyto
podklady konzultovány s pověřenou osobou z MŠMT (2).
O1: přTA

T: 19. 10. 2015
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O2: KaTA

T: 21. 10. 2015

Předsednictvo dále diskutovalo o zajištění dalšího pokračování projektu Zefektivnění TA ČR.

Bylo dohodnuto, že budou vytvořeny 2 samostatné projekty, které budou podány na přelomu
října/listopadu t. r. do OP Z (MPSV):
1. projekt pro zřízení poradenského centra TA ČR v oblasti daňových odpočtů, podpory
mezinárodní spolupráce, problematiky veřejné podpory, …;
2. pokračování klíčové aktivity č. 3 (KA3) – analytické záležitosti (DAFOS, apod.).
KaTA zajistí zpracování obou těchto projektů tak, aby byly včas podány (3).
O3: KaTA

KT: 29. 10. 2015

Předsednictvo se dohodlo, že je potřeba započít práce na projektu INKA 2 – zajistí KaTA (4).
O4: KaTA

KT: 30. 10. 2015

Následně proběhla debata k finančním záležitostem TA ČR, kdy KaTA informovala přTA, že
interní rozpočet na příští rok se začíná sestavovat a do půlky listopadu t. r. bude předložen na
přTA (5).
O5: KaTA

T: 12. 11. 2015

Předsednictvo v souvislosti s novými projekty pověřilo KaTA, aby připravila kvalifikované
finanční odhady na nově zpracovávané projekty a předložila je na zasedání přTA (6).
O6: KaTA

T: 27. 10. 2015
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M. Stehlíková informovala o námětu na projekt INOVA, který by TA ČR podávala společně
s Hospodářskou komorou ČR.
MB informoval přTA o námětu na projekt od firmy Deloitte s názvem Czech ekosystém 2
s cílem poskytování expertních poradenských služeb výzkumným organizacím pro
komercializaci výsledků jejich výzkumné činnosti.
L. Kačena podal informaci o projektu Industry 4.0 z Evropské komise – zmíněno v rámci
informací z interního monitoringu.

3. Pravidla zpřístupnění dat projektu INKA

Předsednictvo se zabývalo pravidly zpřístupnění dat projektu INKA a uložilo KaTA
dopracovat návrh těchto pravidel. Výstupem bude komplexní návrh pravidel, jak nakládat
s primárními daty a zároveň bude zohledněn návrh na přístupy do webové aplikace INKA
(komplexní řešení přístupu k údajům a výsledkům projektu INKA).
O: KaTA

4. Řešení problematiky v návaznosti na kasační stížnost

T: 27. 10. 2015

Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem opravného rozhodnutí, doplněného ve
smyslu rozsudku Městského soudu ze dne 26. 6. 2015 ve věci nepostoupení projektu
TE01010094 do hodnocení prvního stupně 1. veřejné soutěže programu CK.

Dále byl přTA předložen návrh průvodního dopisu s vylíčením rozhodných skutečností
a informací o splnění povinnosti k úhradě nákladů řízení.

Předsednictvo schválilo návrh rozhodnutí a ukládá KaTA přeformulovat průvodní dopis dle
vznesených připomínek (1). Zároveň ukládá KaTA přeformulovaný dopis bez odkladu odeslat
(2).
O1: KaTA

O2: KaTA

T: 27. 10. 2015

T: 27. 10. 2015
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Předsednictvo uložilo KaTA prověřit firmu SEVAPHARMA, a. s. přes aplikaci BizGuard (3).
O3: KaTA

T: 27. 10. 2015

5. Výsledky hlasování per rollam RP ve věci dalšího hodnocení projektu č. TD03000453

KaTA předložila přTA výsledky hlasování per rollam RP OMEGA ve věci dalšího postupu
u projektu č. TD03000453, kdy došlo k úmrtí hlavního řešitele projektu. RP OMEGA svým
hlasování doporučila další pokračování v hodnocení projektu.
Předsednictvo bere informaci na vědomí a v souladu se zákonem nechá posoudit návrh
projektu hodnoticím orgánem (Radou programu), která mimo jiné zváží do jaké míry je
současný řešitelský tým schopen řešit projekt.

6. TD020216 – prokázání dobré víry

Předsednictvo se zabývalo záležitostí projektu TD020216 v souvislosti s jeho ukončením
a navrácením poskytnutých finančních prostředků TA ČR. Příjemce svým dopisem
prokazoval dobrou víru při řešení tohoto projektu.

Předsednictvo rozhodlo o uznání prokázání dobré víry za rok 2014 příjemci projektu
TD020216 a nepožaduje vrácení poskytnutých finančních prostředků.

7. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu DELTA

Předsednictvo schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže
programu DELTA předložené Komisí pro přijímání návrhů projektů a ukládá KaTA zveřejnit
tyto výsledky na webových stránkách TA ČR.
O: KaTA

8. Odvolání členky RP ALFA a RP EPSILON

T: 19. 10. 2015

Předsednictvo odvolalo Ing. Lucii Roseckou z funkce místopředsedkyně a členky Rad
programů ALFA a EPSILON.
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Předsednictvo pověřuje KaTA, aby zprostředkovala tuto informaci VR, a to na její
55. zasedání konané dne 23. 10. (1) Dále předsednictvo zadává KaTA, aby připravila
nominaci vhodného náhradníka z KaTA (2).
O1: KaTA

O2: KaTA

9. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB0400MD007

T: 19. 10. 2015

T: 20. 10. 2015

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
České vysoké učení technické v Praze, Zikova 1903/4, 160 00 Praha, IČ: 684 07 700 ve
veřejné zakázce TB0400MD007 s názvem „Posuzování shody komponentů a aplikací ITS“
jako nejvhodnější.

10. Odpověď na dopis MF ohledně případu tutora projektů TE01020069 a TE01020197

Předsednictvo se v souvislosti s dopisem MF ve věci podaného podnětu tutora projektů
TE01020069 a TE01020197 (p. Stránský) na MF, zabývalo návrhem odpovědi na tento dopis
zpracovaný KaTA.

Předsednictvo ukládá KaTA návrh odpovědi zásadně přepracovat dle připomínek (1)
a zároveň připravit podklady pro KR k této věci a společně s požadavkem MF a odpovědí
TA ČR na něj, je předat KR (2).
O1: KaTA

O2: KaTA

T: 16. 10. 2015

T: 20. 10. 2015

11. Ověření hlasování per rollam ve věci jmenování nových členů RP DELTA

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci jmenování nových členů RP DELTA
s výsledkem:
Předsednictvo jmenuje Ing. Davida Havlíčka, Ph.D. a Mgr. Romana Paška členy RP DELTA.
Zápis o usnesení hlasování per rollam přTA je přílohou tohoto zápisu.
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12. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení výzkumných potřeb předložených v 5. výzvě
programu BETA

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení výzkumných potřeb
předložených v 5. výzvě programu BETA s výsledkem:
Předsednictvo na základě doporučení Rady programu schválilo k přípravě projektů všechny
výzkumné potřeby předložené v 5. výzvě.

Předsednictvo ukládá KaTA zahájit práce na přípravě projektů výzkumných potřeb, a to
v souladu se schváleným usnesením Rady programu.
Zápis o usnesení hlasování per rollam přTA je přílohou tohoto zápisu.

13. Pozvánky na akce

Předsednictvo projednalo pozvánky na akce v období říjen a prosinec 2015.

Předsednictvo se dohodlo, že:
•

•

vzdělávacího semináře s názvem Veřejná podpora EU a investiční projekty fondů EU
2014–2020, který se uskuteční dne 3. 12. se TA ČR neplánuje zúčastnit;
konference dne 23. 10. s názvem „Technologický transfer a modely komercializace
– sdílení dobrých zkušeností“ se zúčastní zástupce KaTA (pracovník na programu
GAMA).

14. Jednání k informačním aktivitám TA ČR

Předsednictvo bylo informováno o výstupech z monitoringu tisku, kdy dne 16. 10. vyšel
článek v MF DNES – rozhovor s předsedou AV ČR. Předsednictvo se dohodlo, že bude
připravena reakce na tento rozhovor ze strany TA ČR (1).
O1: přTA+KaTA

T: 19. 10. 2015

Předsednictvo bylo dále informováno o časopisu TA ČR, který je již téměř hotov. Vyjde ve
čtvrtek 22. 10. a bude předáván na akci Den TA ČR.

Strana 6/10

Předsednictvo se dohodlo, že nebude zhotoven dotisk brožur o TA ČR a ani se na Dni TA ČR
nebude rozdávat.
Z hlediska PR je dále třeba řešit workshopy inovačního think-tanku v regionech, a to
s ohledem na to, že na webových stránkách TA ČR je nyní pouze informace o tom, že se tyto
semináře uskuteční. Je potřeba zapracovat na propagaci těchto akcí (2) a následně z nich
zpracovat závěry (3). Jde převážně o to, aby bylo zacíleno na odbornou veřejnost.
O2: KaTA

O3: KaTA

T: 20. 10. 2015

KT: 30. 10. 2015

VK informoval o poznámce p. Žebrakovského k „nízké aktivitě TA ČR v oblasti PR“

15. Stav příprav Dne TA ČR a příprava na společné zasedání VR, KR a přTA dne 23. 10. ke
Strategii TA ČR

Předsednictvo bylo informováno, že na akci Den TA ČR je vše připraveno. V případě, že bude
na večerním programu hlavní sál předimenzován, bude se promítat i mimo něj.

Na společné zasedání zástupců přTA, VR a KR dne 23. 10. k projednání Strategie TA ČR bude
připravena prezentace, která stručně představí návrh Strategie TA ČR. Prezentovat bude
L. Kačena. Následně budou zástupci přTA, VR a KR k tomuto tématu dále diskutovat.
Tohoto jednání se z přTA zúčastní pouze RB.

16. Průběžná informace o programech TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí průběžné informace o programech TA ČR za období září 2015.

17. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu TA ČR za období leden–září
2015.
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18. Průběžná informace o stavu kontrol

Předsednictvo bere na vědomí informace o stavu kontrol za období září 2015. Předsednictvo
diskutovalo možné dopady kapacitních možností kontrolního oddělení s ohledem na zákonné
povinnosti.

19. Průběžná informace o IS TA ČR

Předsednictvo bylo informováno, že nadále probíhá hodnocení 3 nabídek. Zatím nebyly
nalezeny formální důvody pro vyřazení některé z nabídek.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

20. Report – změnová řízení dle SME – 07 za období září 2015

Předsednictvo bere na vědomí přehled změnových řízení za období září 2015.

21. Usnesení 132. zasedání Pléna ČKR

Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení 132. zasedání Pléna ČKR ze dne 9. 10.

22. Zápis z jednání se zástupci RVVI ze dne 1. 10. 2015

Předsednictvo požaduje přepracování zápisu z jednání se zástupci RVVI ze dne 1. 10.
a předložit jej na příští zasedání přTA.
O: KaTA

23. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP

T: 27. 10. 2015

Předsednictvo vzalo na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.

24. Různé

Předsednictvo bylo e-mailem RB informováno o její účasti na jednání s ministryní MŠMT
pí Valachovou, které se uskutečnilo dne 14. 10. na MŠMT.

Témata jednání byla následující:
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•

•

•
•

účast TA ČR na realizaci OP VVV – paní ministryně souhlasí s 8 lidmi na projekt
v rámci TP a navrženými aktivitami od začátku roku 2016 na základě uzavřeného
dodatku memoranda, kterým by se naplnila podmínka uzavřít smlouvu o spolupráci,
jak je uvedeno v textu OP VVV;
spolupráce s Fraunhoferovým institutem v rámci programu DELTA – paní ministryně
se obecně kladně vyjádřila ke spolupráci s TA ČR a uvedla, že na MŠMT tuto záležitost
ihned projednají na poradě;
podpora novely zákona 130, zejména registru VO – paní ministryně bude o tomto
jednat, konat by měla zejména náměstkyně pí Prudíková.
účast zástupců z MŠMT na vzdělávacích seminářích z projektu Zefektivnění TA ČR
– ze strany MŠMT je o toto veliký zájem. Náměstek Velčovský by uvítal i speciální
semináře pro svou sekci MŠMT.

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby se oficiální cestou obrátila na MŠMT s žádostí
o zprostředkování závěrů z jednání porady na MŠMT dne 16. 10. s ohledem na spolupráci
s TA ČR ve výše uvedených záležitostech.
O: KaTA

T: 19. 10. 2015

Předsednictvo diskutovalo o problematice některých aspektů programu GAMA, PP1, a to
reálné zastoupení externích a interních členů při rozhodování u rady komercionalizace.
Byla diskutována i problematika legislativní úpravy zákona. č. 130/2002 Sb., která je nyní
v PSP ČR.
LK podal informace z Řídicího výboru projektu Sektorové služby.
VK informoval o pracovní cestě na Taiwan v rámci mise SP ČR, kde byla řešena spolupráce
v rámci 2. výzvy programu DELTA.
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PK podal informaci o zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
a o jednání Podvýboru pro podnikatelské prostředí hospodářského výboru Poslanecké
sněmovny, které proběhly dne 15. 10.
MB informoval o slavnostním zahájení akademického roku v Českých Budějovicích, které
proběhlo v rámci plenárního zasedání ČKR dne 8. 10.
Předsednictvo vzalo podané informace na vědomí.

Příští zasedání:
Místo konání:

Přílohy:

Zapsal/a:
Kontroloval/a:

3. 11. 2015 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 274. zasedání předsednictva TA ČR
Program 274. zasedání přTA
Přehled úkolů z 274. zasedání přTA
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 9.10.2015
Zápis o usnesení z hlasování per rollam přTA ze dne 12.10.2015
Orlová

Bunček
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