Zápis z 282. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-1/2016

7. 1. 2016, 11:00–18:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

1. Kontrola zápisu a úkolů z 281. zasedání přTA

Zápis z 281. zasedání přTA ze dne 17. 12. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Statistické pracoviště

Předsednictvo vzalo na vědomí důvody potřeby zřízení Pracoviště státní statistické služby
(PSSS) na TA ČR. Rozhodnutí o zřízení PSSS předsednictvo provede po obdržení stanoviska
ze strany Českého statistického úřadu, které očekává do konce ledna 2016.
Předsednictvo zároveň žádá KaTA o doplnění materiálu o důkladnou vstupní analýzu, která
bude obsahovat nároky na personální a finanční zdroje potřebné pro zřízení PSSS.

3. Doporučení Rady programu DELTA

Předsednictvo vzalo doporučení Rady programu DELTA na vědomí s tím, že některé
záležitosti jsou již TA ČR vykonávány.

Předsednictvo zároveň ukládá KaTA zpracovat soubor témat, který bude obsahovat všechny
náměty týkající se zkvalitnění procesu hodnocení žádostí a realizace projektů při
implementaci programů TA ČR.
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4. Spolupráce formou memoranda s Ruskem

Předsednictvo se zabývalo návrhem na podepsání memoranda o spolupráci v oblasti VaVaI
s Ruskem. Z důvodů personálních a zejména finančních zdrojů předsednictvo podpis
memoranda v současné době nepokládá za účelný a pověřuje KaTA informovat o tomto
stanovisku pana Igora S. Plaksina formou dopisu.

5. Návrh Strategie Rozvoje TA ČR do roku 2025 pro potřeby jednání VR

Předsednictvo vzalo na vědomí aktualizovaný návrh Strategie TA ČR 2016–2025 a uložilo
KaTA po zapracování drobných připomínek předložit k projednání výzkumné radě TA ČR
v nejbližším možném termínu.
Po schválení materiálu výzkumnou radou ukládá předsednictvo KaTA předložit materiál
k projednání na únorovou Radu pro výzkum, vývoj a inovace.

6. Výsledek jednání na NSF ve věci zapojení TA ČR do programu PIRE a prosba o setkání
s velvyslancem ve Washingtonu

Předsednictvo se zabývalo možností spolupráce s National Science Foundation (NSF) ve věci
možného zapojení TA ČR do programu Partnerships for International Research and
Education (PIRE), který podporuje mezinárodní vědeckou spolupráci, a souhlasilo s návrhem
navázat spolupráci s NSF a formou Letter of Intent se zapojit do programu PIRE.
Předsednictvo se zároveň dohodlo, že spolupráce by mohla probíhat dle modelu 3, neboť je
tento způsob nejvíce kompatibilní s programem DELTA. Předsednictvo upozornilo na to, že
možnost zapojení je nutné projednat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

7. Stanovisko k zakládání spin-off společností

Předsednictvo schválilo předložené stanovisko a ukládá KaTA jeho zveřejnění na webových
stránkách TA ČR.

8. Směrnice s blížícím se intervalem revize

Předsednictvo schválilo předložený materiál a ukládá KaTA aktualizovat jednotlivé směrnice
dle harmonogramu.
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9. Úkol z jednání MPO – návrh sporných otázek v oblasti veřejné podpory při podpoře výzkumu
a vývoje
Předsednictvo se zabývalo otázkami veřejné podpory při podpoře výzkumu a vývoje, které
KaTA identifikovalo jako sporné. Předsednictvo požaduje doplnit krátké vysvětlení problému
k jednotlivým otázkám a ukládá KaTA odeslat materiál po úpravách členům pracovní skupiny
MPO–TA ČR.

10. Aktuální stav pronajatých kancelářských prostor TA ČR

Předsednictvo se zabývalo aktuálním stavem pronajatých kancelářských prostor a dohodlo
se, že TA ČR zůstane na adrese Evropská 37 a ukládá KaTA jednat o přenechání pronájmu
kanceláří na Evropské 33c (Hadovka) s Úřadem vlády – varianta A, příp. hledat další zájemce
o pronájem kancelářských prostor na adrese Evropská 33c.

11. Funkce pověřených konzultantů v roce 2016

Předsednictvo schválilo změny v přístupu k pověřeným konzultantům dle materiálu – bude
probíhat čtvrtletní setkání se zástupci TA ČR, dojde ke stanovení paušálních odměn za
činnost, s pověřenými konzultanty bude uzavřena rámcová smlouva a agenda pověřených
konzultantů bude svěřena sektorovému specialistovi, který bude pověřeným konzultantům
poskytovat zpětnou vazbu.

12. BETA – rozhodnutí o zařazení mimořádných výzkumných potřeb MPSV a TA ČR
Předsednictvo schválilo zařazení mimořádné výzkumné potřeby z MPSV s názvem „Analýza
indikátorů cílů udržitelného rozvoje“ a mimořádné výzkumné potřeby TA ČR s názvem „Návrh
perspektiv společensko-vědního výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové
revoluce (Průmysl 4.0). Předsednictvo se zároveň dohodlo, že bude v druhém případě
spolupracovat na přípravě zadávací dokumentace.
13. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB050MPO004

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
ISES, s. r. o., M. J. Lermontova, 160 00 Praha, IČ: 64583988, ve veřejné zakázce malého rozsahu
TB050MPO004 s názvem „Analýza bariér podnikatelského prostředí v oblasti vyššího
využívání druhotných surovin v ČR a návrh řešení vedoucích k jejich odstranění nebo
zmírnění“ jako nejvhodnější.
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Jednání k této veřejné zakázce se z důvodu střetu zájmů neúčastnila RB.

14. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB05MPSV001

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
SocioFactor, s. r. o., Daliborova 709 00 Ostrava, IČ: 285 86 336, ve veřejné zakázce malého
rozsahu TB05MPSV001 s názvem „Výzkum veřejného mínění zaměřený na sladění
pracovního a rodinného života a rovnost žen a mužů v oblasti rodinné politiky a trhu práce“
jako nejvhodnější.

15. Návrh Plánu činnosti VR na rok 2016 a příprava podkladů na jednotlivá zasedání VR

Předsednictvo projednalo předložený návrh Plánu činnosti VR na rok 2016 a souhlasí s jeho
předáním VR. Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zpracovávala témata předkládana na VR dle
tohoto návrhu a spolupracovala s gestory, kteří budou stanoveni na 57. zasedání VR.

16. Příprava Zprávy o činnosti TA ČR za rok 2015

Předsednictvo vzalo na vědomí přípravu Zprávy o činnosti TA ČR za rok 2015.

17. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení odlišných stanovisek přTA v rámci DELTA 2

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení odlišných stanovisek přTA
v rámci DELTA 2:

Předsednictvo schválilo odůvodnění odlišných stanovisek přTA oproti Radě programu DELTA
v návaznosti na hodnocení návrhů projektů v rámci 2. veřejné soutěže programu DELTA pro
potřeby zveřejnění těchto stanovisek na webových stránkách TA ČR.

18. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení předložených 14 návrhů programu BETA

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení předložených 14 návrhů
programu BETA:
Předsednictvo schválilo veškeré předložené návrhy.

19. Ověření hlasování per rollam ve věci Organizačního řádu TA ČR – verze 4

Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení Organizačního řádu TA ČR
– verze 4:
Předsednictvo schválilo RAD-04 Organizační řád TA ČR – verze 4.
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20. Pozvánky na akce
Předsednictvo se zabývalo nadcházejícími akcemi, relevantními pro činnost TA ČR.

21. Dopis místopředsedy vlády ČR pro VaVaI k záležitosti jmenování 2 členů přTA na následující
funkční období

Předsednictvo bere na vědomí odpověď místopředsedy vlády ČR pro VaVaI týkající se
záležitosti jmenování 2 členů přTA na následující funkční období.

22. Informace k projektu Zefektivnění TA ČR předané RVVI

Předsednictvo vzalo na vědomí informace k projektu Zefektivnění TA ČR předané RVVI.

23. Různé

Předsednictvo se zabývalo PR aktivitami, které připravuje p. Hulínský.
RB informovala, že dne 18. 1. 2016 proběhne od 9:00 hod. společné jednání s resorty
k přípravě 2. VS programu EPSILON v sídle TA ČR.

RB informovala o postupu vypořádání připomínek k NP VaVaI – Svaz průmyslu a dopravy
vyzval TA ČR, aby se společně s nimi účastnila vypořádání připomínek, které se koná dne
11. 1. 2016. Za TA ČR se jednání zúčastní LK.
RB informovala, že dne 21. 1. 2016 je plánováno jednání Rady vysokých škol, kterého se za
TA ČR zúčastní L. Kačena.
RB informovala o jednání 57. VR v sídle TA ČR, v rámci kterého je od 9:00 h plánována
prezentace projektu IPN Metodika – prof. Moravcová.

MB zároveň informoval, že na tento bod jednání pozval rovněž zástupce resortů.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
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Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

14. 1. 2016 od 9:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 282. zasedání předsednictva TA ČR
Program 282. zasedání přTA
Orlová

Bízková
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