Zápis z 278. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/94815-13/2015

26. 11. 2015, 13:00–19:00 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)
Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 277. zasedání přTA

Zápis z 277. zasedání přTA z 19. 11. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Plán činnosti předsednictva TA ČR na rok 2016

Předsednictvo diskutovalo o předloženém návrhu Plánu činností přTA na rok 2016 a pověřilo
KaTA, aby do něj zapracovala následující aktivity:
● Strategie rozvoje TA ČR – s termínem předložení na přTA – březen/duben;
● Harmonogram projektů podávaných do OP MPSV – únor;
● Harmonogram dalších projektů i mezinárodních – únor
● Úkoly plynoucí z nelegislativních úkolů vlády – předkládat 1x za 3 měsíce;
● Úkoly z Národního programu reforem (NPR);
● Rozpočet TA ČR s ohledem na finanční prostředky na zaměstnance TA ČR
– předkládat 1x za 2 měsíce – únor;
● Vypořádání s budovou Hadovka – leden;
● Příprava na předsednictví Taftie – předkládat 1x za 6 měsíců – únor;
● veškeré Dílčí strategie – 1x za 6 měsíců. (1)
O1: KaTA

T: 30. 11. 2015

V případě úkolů z nelegislativních úkolů vlády a z NPR bude termín předložení na přTA
záviset na tom, kdy se v příštím roce bude upravovat NPR – zjistí KaTA (2).
O2: KaTA

KT: 4. 1. 2016
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Návrh Plánu činností přTA na rok 2016 bude systemizován a dopracován tak, aby
v odpovídajících položkách byly úplné relevantní údaje a plán finálně předložen do konce
roku na zasedání ke schválení (3).
O3: KaTA

T: 30. 11. 2015

Dle tohoto plánu bude následně v roce 2016 rámcově sestavován program na jednotlivá
zasedání přTA.

3. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení

Předsednictvo schválilo ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení dle
předloženého materiálu.

4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA04010237

Příjemce žádá o prodloužení doby řešení projektu a přesun nákladů a míry podpory z roku
2015 do roku 2016.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.

Předsednictvo schválilo žádost o prodloužení doby řešení projektu a přesun nákladů
a podpory z roku 2015 do roku 2016 příjemce projektu TA04010237.
Jednání a rozhodnutí o projektu TA04010237 se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu
zájmů.
TA02021231
Příjemce žádá o prodloužení doby řešení projektu, úpravu rozpočtu (pouze navýšení
neveřejných zdrojů), posun termínu dosažení a realizace výsledku a změnu dílčích cílů
projektu TA02021231.

KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
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Předsednictvo schválilo žádost o prodloužení doby řešení projektu, úpravu rozpočtu (pouze
navýšení neveřejných zdrojů ve výši 1 824 000 Kč), posunu termínu dosažení a realizace
výsledku a změně dílčích cílů příjemce projektu TA02021231.

5. Schválení výstupů projektu Zefektivnění TA ČR dle jednání Řídícího výboru projektu dne
23. 11.

Předsednictvo projednalo závěry z jednání Řídícího výboru projektu Zefektivnění TA ČR,
které se uskutečnilo dne 23. 11. a byly zde představeny výstupy jednotlivých klíčových
aktivit, které je nyní potřeba schválit.
Na základě závěrů z jednání ŘV bylo dohodnuto, že je potřeba pro tyto výstupy zajistit
sjednocení užívaných termínů a také jejich úprava z formálního hlediska.
Ze strany vedoucího projektu bylo uvedeno, že dosud chybí 2 výstupy projektu, a to
„Nastavený systém vzdělávání (KA 7/O2)“ a „Pilotní ověření na resortech MŽP a SÚJB (KA 2)“.
Předsednictvo se dohodlo na podmínečném schválení předložených výstupů s tím, že budou
zavčas vloženy do informačního systému MPSV (1). Veškeré výstupy budou však ještě
upraveny z hlediska formálního a také sjednoceno pojmosloví. K tomuto účelu bude
vytvořena redakční skupina, případně jeden korektor, který toto zajistí (2).
O1: KaTA

O2: KaTA

T: 4. 12. 2015

KT: 15. 1. 2016

Dále bude ze strany vedoucího projektu připraveno shrnutí o výstupech projektu pro potřeby
RVVI (3).
O3: KaTA

T: 1. 12. 2015

Předsednictvo diskutovalo o medializaci výstupů, k níž byla vytvořena prezentace pro
potřeby jednání ŘV dne 23. 11.
Předsednictvo se dohodlo, že bude založen blog na portálu iHNED.cz (4), do nějž budou
vkládány články jednotlivých autorů z TA ČR zaměřené na poznatky TA ČR z oblasti podpory
VaVaI (věcná stanoviska TA ČR k situaci ve VaVaI). Do konce roku by se na blog přispívalo
s pravidelností 2x za týden a od nového roku by se jednalo o 1 článek za týden.
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O4: KaTA

T: 30. 11. 2015

Pro účely blogu každý člen přTA a ředitel KaTA navrhne 5 témat, ke kterým postupně napíše
článek na blog – v průměru délka článku 2 500 znaků (5).
O5: přTA+KaTA

T: 30. 11. 2015

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zpracovala informaci z monitoringu tisku k výstupům
členů přTA v médiích (6).
O6: KaTA

6. Úprava programu ZÉTA

T: 8. 12. 2015

Předsednictvo schválilo předloženou úpravu programu ZÉTA a pověřuje RB, aby projednala
tuto záležitost s předsedou VR pro zajištění souhlasu se zpřesněním záležitostí v programu
ZÉTA (1).
Po projednání a případném kladném vyjádření VR předloží KaTA návrh programu na
prosincové zasedání RVVI (2).
O1: přTA

O2: KaTA

7. Závěry ze setkání partnerů GENDER-NET

T: 27. 11. 2015
T: 4. 12. 2015

Předsednictvo vzalo na vědomí závěry setkání konsorcia GENDER-NET z října 2014 a jako
zástupce TA ČR v projektu GENDER-NET jmenovalo M. Krause a T. Perglovou.
Předsednictvo se dohodlo, že na konci ledna/začátku února by měla TA ČR uspořádat další
seminář s genderovým obsahem. Na seminář by měl být pozván mj. Dr. Pavlík, vedoucí
poradců ministryně školství (1). V rámci diseminačních aktivit projektu GENDER-NET v ČR
bylo doporučeno navrhnout konsorciu kontaktovat RVŠ (2).
O1: KaTA

O2: KaTA

8. Návrh memoranda o porozumění s KIAT a KETEP

KT: 10. 12. 2015
KT: 4. 1. 2015

Předsednictvo schválilo organizaci podpis MoU s KIAT a pověřuje KaTA dojednáním
podrobností podpisu MoU a zároveň pověřuje KaTA informovat KIAT o tomto rozhodnutí.
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O: KaTA

T: 27. 11. 2015

Předsednictvo na návrh korejské strany (bezpečnostní důvody) rozhodlo, že k podpisu
memoranda dojde dne 2. 12. v sídle TA ČR.

9. Závěry a úkoly z jednání s MPO dne 20. 11.

Předsednictvo bere na vědomí informace a závěry z jednání s náměstkem ministra MPO
p. Novotným a ukládá KaTA plnění níže uvedených úkolů:
● připravit právní rozbor, za jakých okolností si lze s MPO poskytnout přístup
k databázi s projekty a provádět společné kontroly u příjemců (1);
● prezentovat zástupci MPO systém DAFOS (2);
● připravit na 280. zasedání informaci k plánu kontrol TA ČR na rok 2016 (3);
● zpracovat návrh sporných otázek v oblasti veřejné podpory při podpoře výzkumu
a vývoje (4);
● předat MPO podklad pro argumentaci k navýšení rozpočtu na výzkum a vývoj (5).
O1: KaTA

T: 8. 12. 2015

O3: KaTA

T: 8. 12. 2015

O2: přTA

O4: KaTA

O5: KaTA

KT: 17. 12. 2015
T: 4. 12. 2015

T: 4. 12. 2015

V záležitosti zapracování informace o možnosti společných kontrol ze strany poskytovatelů
veřejné podpory do textu vyhlášení další soutěže v programu EPSILON bude ještě dále
diskutováno (6).
O6: KaTA

KT: 4. 1. 2016

V rámci ustanovené pracovní skupiny k tvorbě energetických programů byli za TA ČR
nominováni L. Kačena, M. Orlová, H. Beran a D. Juchelková.
Předání požadovaných záležitostí MPO následně zajistí V. Fleischmannová (7).
O7: KaTA

10. Jednání k informačním aktivitám TA ČR

KT: 12. 12. 2015

Předsednictvo se v rámci svého zasedání zabývalo informačními aktivitami TA ČR.
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Byly dohodnuty varianty PF na rok 2016, které budou rozesílány papírovou i elektronickou
formou.
Dále byla diskutována možnost zapojit do výtvarné soutěže na rok 2016 i další netechnické
(filosofické a další) fakulty vysokých škol, např. formou vyjádření obsahu výtvarných děl
esejemi a propojením antické literatury s technologiemi a budoucností. Osloveni by byli
studenti VŠ. Potenciální návrh, zda tuto aktivitu zahájit, rozpracuje KaTA (1).
O1: KaTA

KT: 12. 1. 2016

Předsednictvo se dohodlo na oslovení ministryně MPSV k setkání – schůzce k prezentaci
strategických map a gender problematiky – zajistí KaTA (2).
O2: KaTA

KT: 10. 12. 2015

11. Průzkum prováděný OECD – odpovědný výzkum a technologické inovace v oblasti mozku
a neurověd

Předsednictvo se zabývalo žádostí OECD k vyplnění dotazníku zaměřeného na odpovědný
výzkum a technologické inovace v oblasti mozku a neurověd a souhlasí s tím, že tato
záležitost se týká AZV, která by se tím mohla zabývat.

12. Kontrola úkolů z předsednictev

Předsednictvo pověřilo ředitele KaTA vypořádáním úkolů z předsednictev tak, aby byly
řádně splněny, případně u některých posunout termín plnění s ohledem na jejich složitost.
O: KaTA

13. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP

T: 10. 12. 2015

Předsednictvo bere na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.
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14. Různé

Projednání termínu první mise GITA, Gruzie do projektu spolupráce ČR – Gruzie,
„Právní rámec pro inovační systém v Gruzii“

Předsednictvo projednalo stanovení termínu první mise projektu „Právní rámec pro inovační
systém v Gruzii“ a stanovilo termín mise na polovinu ledna 2016. Této mise se zúčastní PK,
MB, LK a M. Kobert.
Zároveň se přTA dohodlo, že do týmu expertů bude zahrnut i MJ.
Předsednictvo se dohodlo, že 8. Předsednictva RVŠ se dne 10. 12. zúčastní L. Kačena.
Dále bylo dohodnuto, že akce Green Growth and Sustainable Development Forum pořádané
OECD v Paříži v termínu 14.–15. 12. se TA ČR účastnit nebude.
Dne 2. 12. proběhne 279. zasedání přTA s tím, že během tohoto dne se uskuteční setkání se
zástupci agentury KIAT a KETEP a také dojde k podpisu Memorand.
Předsednictvo pověřilo MB k přípravě materiálu pro potřeby RVVI k programu BETA
(příklady realizovaných projektů), který MB zpracuje tak, aby jej bylo možné projednat na
lednové schůzi RVVI v roce 2016.
O: přTA

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

2. 12. 2015 od 9:00 h

KT: 4. 1. 2016

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 278. zasedání předsednictva TA ČR
Program 278. zasedání přTA
Přehled úkolů z 278. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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