Zápis z 279. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/94815-14/2015

2. 12. 2015, 9:10–9:30 h a 11:00–15:20 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), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 278. zasedání přTA

Zápis z 278. zasedání přTA z 26. 11. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Připomínkování nové Národní politiky VaVaI 2016-2020

Předsednictvo diskutovalo o připomínkách k nové Národní politice VaVaI 2016–2020.

Bylo dohodnuto, že je třeba se zaměřit převážně na zásadní připomínky k tomuto materiálu,
a to na:
•

•
•
•
●

chybějící analytický podklad, ze kterého NP vychází a absenci diskuse/spolupráce na
přípravě NP;
politika neodpovídá zákonu č. 130/2002 Sb.;
chybí vize a souhrnný cíl NP;

cíle stanovené v politice nehovoří o tom, jakými nástroji a jakým postupem cílů
dosáhnout
chybí vazba na Industry 4.0

Dále je třeba upozornit na to, že by měl proběhnout audit předešlé Národní politiky
s ohledem na její plnění. TA ČR by měla také navrhnout posun termínu pro projednávání
tohoto materiálu ve vládě a doporučit uskutečnění několika kulatých stolů k návrhu politiky,
a to co nejdříve.
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Dopracování připomínek k politice VaVaI se zásadními připomínkami a několika dalšími
připomínkami bude ze strany KaTA připraveno co nejdříve.
O: KaTA

T: 8. 12. 2015

3. Rozhodnutí o námitkách ve veřejné zakázce „Pořízení informačního systému TA ČR
a zajištění jeho provozu a rozvoje“
Předsednictvo projednalo obě námitky stěžovatele – firma itelligence – k veřejné zakázce
„Pořízení informačního systému TAČ R a zajištění jeho provozu a rozvoje“.
Předsednictvo ve věci námitky stěžovatele proti vyloučení u této veřejné zakázky rozhodlo,
že: „Zadavatel nevyhovuje námitkám stěžovatele.“
Předsednictvo ve věci námitky stěžovatele – proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
u této veřejné zakázky rozhodlo, že: „Zadavatel nevyhovuje námitkám stěžovatele.“
Rozhodnutí přTA budou stěžovateli zaslány nejpozději 3. 12. 2015.

4. Závěry a úkoly z 56. zasedání VR

Předsednictvo bere na vědomí informace z 56. zasedání VR ze dne 20. 11. 2015.
V souvislosti s doporučeními VR byla KaTA pověřena, aby připravila znění e-mailu pro členy
Rad programů s nabídkou na účast při závěrečných oponentních řízeních. V e-mailu však
bude uvedeno, že v návaznosti na uskutečnění těchto řízení, není možný individuální přístup
k účasti členů RP na ZOŘ, což znamená, že jejich účast na jednání není povinná. (1)
O1: KaTA

T: 8. 12. 2015

Předsednictvo dále diskutovalo doporučení VR ke zvážení účasti oponentů na oponentních
řízeních za předpokladu, že tito se ve svých posudcích k projektu vyjádřili kladně.

Předsednictvo se dohodlo, že KaTA připraví podklad, který bude obsahovat informace
k situaci, která zahrnuje účast oponentů při těchto jednáních a také finanční nároky, spojené
s touto změnou. Tento materiál předloží KaTA na zasedání přTA (2).
O2: KaTA

T: 15. 12. 2015
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Předsednictvo projednalo také otázku spolupráce s Fraunhoferovým institutem (FI), k čemuž
bylo vyzváno výzkumnou radou.

KaTA připraví dopis na ministryni MŠMT (obdobný dopis, který byl odeslán MPO
o spolupráci s KIAT) shrnující veškerá jednání se zástupci FI a zahrnující i tu informaci, že ke
spolupráci s FI, a to v rámci programu DELTA, byla TA ČR vyzvána VR (3).
O3: KaTA

T: 8. 12. 2015

5. INKA – kompletní převzetí výsledků 2. kola cyklického ověření metodiky ve Fázi 2

Předsednictvo rozhodlo, že výstupy 2. kola Fáze 2 projektu INKA – Cyklické ověření metodiky
na vybraném vzorku inovačních subjektů přebírá a konstatuje, že Objednatel plnění
zkontroloval a veškeré jím uplatněné vady, které shledal před okamžikem převzetí, byly
Dodavatelem odstraněny.
Předsednictvo rozhodlo o proplacení faktury za toto dílčí plnění.

6. Úprava programu ZÉTA – vyjádření VR TA ČR

Předsednictvo vzalo na vědomí kladné stanovisko VR k úpravě/zpřesnění programu ZÉTA
a vyjadřuje souhlas s předáním programu ZÉTA na RVVI.

Předsednictvo se dohodlo, že v průvodním dopisu bude uvedeno, že vzhledem k tomu, že
program je financovatelný od roku 2017, žádá TA ČR o jeho schválení.

Toto konstatování je založeno na tom, že pokud TA ČR nedostane v rámci rozpočtu další
finanční prostředky na větší programy, je možné realizovat programy menšího rozsahu.
O: KaTA

7. Program TRIO – text a podmínky vyhlášené soutěže

T: 3. 12. 2015

Předsednictvo vzalo na vědomí informace k vyhlášení veřejné soutěže MPO v programu
TRIO.
Předsednictvo následně diskutovalo o přípravě vyhlášení 2. veřejné soutěže programu
EPSILON.

Strana 3/7

Vyhlášení 2. VS programu EPSILON musí být naplánováno na březen 2016.
KaTA připraví harmonogram 2. veřejné soutěže programu EPSILON s tím, že bude nutno
zohlednit časové možnosti KaTA k vyhlášení soutěže, projednání zaměření 2. VS
s relevantními resorty – MPO, MD, MŽP, SÚJB a ČSÚ (1).
O1: KaTA

T: 8. 12. 2015

Dále KaTA předloží na přTA specifikaci podmínek, za kterých je možné vyhlásit 2. VS
EPSILON s ohledem na vyhlášení soutěže programu TRIO (2).
O2: KaTA

T: 8. 12. 2015

Předsednictvo se dohodlo, že TA ČR oficiálně požádá MPO o přístup do jejich databáze
projektů, aby bylo možné kontrolovat duplicity mezi programy TRIO a EPSILON (3).
O3: KaTA

KT: 29. 1. 2016

8. Rozhodnutí o dalším postupu ve věci realizace projektu TB940MZP003
Tento bod byl z projednávání přTA stažen.

9. Pokračování funkce pověřených konzultantů

Předsednictvo se zabývalo otázkou pokračování funkce pověřených konzultantů pro potřeby
TA ČR, převážně pro program CK.

KaTA předá stávajícím pověřeným konzultantům informaci prostřednictvím e-mailu o tom,
že se s činností těchto konzultantů počítá i nadále, s žádostí o vyjádření zájmu o pokračování
v této činnosti. Zároveň budou tito konzultanti osloveni, aby zpracovali závěrečné zprávy
k přiděleným projektům. (1)
O1: KaTA

T: 8. 12. 2015

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby předložila na zasedání seznam pověřených konzultantů
s informací o jejich činnosti (2). Na zasedání přTA bude po předložení těchto podkladů
projednána náplň jejich činnosti a jejich další působení v TA ČR (3).
O2: KaTA

T: 15. 12. 2015
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O3: přTA

T: 17. 12. 2015

KaTA byla dále pověřena, aby naplánovala pravidelná setkání s pověřenými konzultanty, a to
1x za 3 měsíce, ke sdílení jejich činnosti a zkušeností s jednotlivými centry (4).
O4: KaTA

10. Prodloužení termínu podávání PZ/ZZ do konce ledna 2016

KT: 31. 12. 2015

Předsednictvo projednalo návrh prodloužení termínu podávání průběžných a závěrečných
zpráv do konce ledna 2016.
KaTA informovala, že nyní je spuštěna aplikace pro vkládání těchto zpráv.
Podle informace KaTA musí příjemci do aplikace vložit věcnou část zpráv nejpozději do 15. 1.
2016 a finanční část musí být odevzdána do konce ledna 2016. TA ČR musí dodržet termíny
stanovené zákonem. Předsednictvo s tímto návrhem souhlasí.
KaTA všem příjemcům zašle rozhodnutí přTA na vědomí s upozorněním na dodržení
stanovených termínů (1).
O1: KaTA

T: 11. 12. 2015

KaTA byla pověřena úpravou předkládacího materiálu o informace k rozdělení věcné
a finanční části zpráv s upřesněním termínů odevzdávání zpráv (2).
O2: KaTA

11. Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy projektu TA02020169

T: 4. 12. 2015

Předsednictvo projednalo předloženou Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy projektu
TA02020196 a souhlasilo se zasláním této Dohody příjemci k podpisu.

12. Pozvánky na akce

Předsednictvo projednalo pozvánky na akce na nadcházející období.
Dne 3. 12. se uskuteční v sídle TA ČR jednání s korejským náměstkem ministra průmyslu,
kterého se zúčastní RB, VK, PK a MB.
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Dne 3. 12. se také uskuteční jednání pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci TA ČR.
Pozvánka na debatu s místopředsedkyní Evropské komise pro rozpočet a lidské zdroje
Kristalinou Georgievovou, která se uskuteční dne 11. 12. bude předána KaTA k využití. Oběda
s paní komisařkou se zúčastní RB.
Předsednictvo vzalo na vědomí konání RRI Conference hosted by EESC v Bruselu v termínu
14.–15. 1. 2016.

13. Zápis ze společného zasedání přTA, VR a KR ze dne 20. 11.

Předsednictvo bere na vědomí zápis ze společného zasedání přTA, VR a KR ze dne 20. 11.
a pověřuje RB jeho úpravou (1) a následně bude tento zápis poskytnut i VR a KR (2).
O1: přTA

O2: KaTA

T: 4. 12. 2015

T: 4. 12. 2015

V návaznosti na toto jednání připraví KaTA požadovaný formát Strategie rozvoje TA ČR na
lednové zasedání VR k projednání (3).
O3: KaTA

14. Záznam z 3. zasedání Sněmu RVŠ

T: 5. 1. 2016

Předsednictvo bere na vědomí záznam z 3. zasedání Sněmu Rady vysokých škol ze dne 19. 11.

15. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP

Předsednictvo vzalo na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.

16. Různé

Témata pro blog TA ČR na iHNED.cz
Předsednictvo v souvislosti s úkolem z 278. zasedání žádá ředitele KaTA a ředitele Sekce
rozvoje a řízení programů o doplnění 5 témat pro blog TA ČR (1). Dále se přTA dohodlo, že
každý člen přTA, ředitel KaTA a sekční ředitel L. Kačena zpracují jedno téma k co
nejdřívějšímu využití (2).
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KaTA byla pověřena přípravou přehledové tabulky s rozčleněním témat na blog a přiřazením
autorů a termínů zpracování (3).
O1: KaTA

T: 4. 12. 2015

O3: KaTA

T: 3. 12. 2015

O2: přTA+KaTA

T: 7. 12. 2015

Předsednictvo se dohodlo, že 280. zasedání k hodnocení výsledků 3. veřejné soutěže
programu OMEGA se uskuteční ve dnech 9.–10. 12. s tím, že dne 9. 12. od 10:00 h budou
projednávány pouze projekty 3. VS OMEGA a na jednání 10. 12., které bude zahájeno v 9:00 h,
bude učiněno rozhodnutí o podpoře projektů a následně projednáván klasický program
zasedání.
PK informoval o pracovní cestě v rámci EURASIA WEEK 2015 pořádané OECD v Paříži, které
se zúčastnil v termínu 23.–26. 11. 2015.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí a v souvislosti s touto pracovní cestou se dohodlo,
že bude osloven p. Rozsypal k dojednání semináře OECD v ČR (4).
O4: přTA

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

9.-10. 12. 2015 od 10:00 h

KT: 10. 12. 2015

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 279. zasedání předsednictva TA ČR
Program 279. zasedání přTA
Přehled úkolů z 279. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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