Zápis z 292. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-11/2016

23. 3. 2016, 9:00–11:15 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 291. zasedání přTA
Zápis z 291. zasedání přTA ze dne 17. 3. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Účastníci jednání dne 12. 4. k interim hodnocení CK 2
Předsednictvo se zabývalo termínem schůzky k interim hodnocení a případným přizváním
dalších účastníků tohoto jednání. Nyní byli k účasti vyzváni členové Rady programu, Expertní
hodnoticí komise a pověření konzultanti.

Předsednictvo se dohodlo, že termín schůzky zůstává 12. 4. a účastníci tohoto jednání
se nemění. MJ připraví ve spolupráci s KaTA na příští zasedání návrh podkladů k této
schůzce.

Předsednictvo se dohodlo, že k programu Národní centra kompetence bude svolána
samostatná schůzka.

3. Stanovisko ke zvýšení podpory za předpokladu komercializace výsledku
Předsednictvo se zabývalo plněním úkolu z 280. zasedání, předloženým právníky KaTA, který
se týkal přípravy stanoviska TA ČR ke zvýšení podpory za předpokladu komercializace
výsledku.

Předsednictvo po diskuzi schválilo Stanovisko s úpravami. Po konzultaci s právníky KaTA
a finálním odsouhlasením od MB, jej KaTA zveřejní na webových stránkách TA ČR.
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4. Veřejná zakázka Den TA ČR 2016
Předsednictvo projednalo záležitosti týkající se uspořádání Dne TA ČR 2016 a udílení
Ceny TA ČR na této akci, jejíž konání se předpokládá 20. 10. 2016.

Předsednictvo souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení s názvem Den TA ČR 2016
a pověřuje bezpečnostního ředitele (BŘ) ve spolupráci s určenými osobami zajištěním
veškerých potřebných náležitostí.

5. Závazné stanovisko KR ke stížnosti 3.VS OMEGA
Předsednictvo v souladu se stanoviskem KR rozhodlo o zamítnutí stížnosti příjemce projektu
TD03000497.
6. Výsledky splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu GAMA, PP1
Předsednictvo schválilo předložené výsledky přijímání návrhů projektů do 3. veřejné soutěže
programu GAMA, podprogram 1, kdy ze 14 návrhů projektů jich 13 splnilo podmínky veřejné
soutěže.
KaTA bylo uloženo zveřejnit schválené výsledky na webových stránkách TA ČR.

7. Odpověď MF ve věci registru smluv
Předsednictvo projednalo odpověď MF na dopis TA ČR v záležitosti dotazů k novému zákonu
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, respektive jeho výkladu ve vztahu k zákonu
č. 130/2002 Sb.
Předsednictvo se dohodlo, že KaTA připraví v souladu s doporučením uvedeným v odpovědi
MF dotaz v této záležitosti na MV s tím, že na vědomí bude kopie zaslána MŠMT
a místopředsedovi vlády ČR pro VaVaI.

8. Seminář pro příjemce podpory z česko-čínské výzvy v rámci programu DELTA
– se zaměřením na ochranu duševního vlastnictví
Předsednictvu byly předloženy závěry z jednání s ÚPV k uspořádání společného semináře
pro příjemce podpory z česko-čínské výzvy programu DELTA. Tento seminář, který se bude
konat dne 19. 4. 2016 v prostorách TA ČR, bude zaměřen na ochranu duševního vlastnictví
při spolupráci českých a čínských partnerů v oblasti výzkumu a vývoje.
Předsednictvo bere na vědomí předložené informace a žádá KaTA, aby ve spolupráci s VK
požádala předsedu ÚPV o přizpůsobení programu semináře předmětné náplni vybraných
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projektů, se zaměřením na praktické příklady ochrany. Jako přílohu dopisu zašle KaTA na
ÚPV seznam podpořených projektů.

9. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
KPM CONSULT, a. s., Kounicova 602 00 Brno, IČ: 25312936, ve veřejné zakázce malého
rozsahu TB0500MD012 s názvem „Posouzení možnosti informační podpory evidence drah
a přejezdů mimo správu SŽDC“ jako nejvhodnější.
Jednání a rozhodnutí o veřejné zakázce TB0500MD012 se nezúčastnil MJ z důvodu zamezení
střetu zájmů.

10. Průběžná informace o stavu kontrol – doplnění
Předsednictvo bere na vědomí doplnění informace dle požadavku z 292. zasedání k průběžné
informaci o stavu kontrol za měsíc únor 2016.
11. Zápis ze schůzky k Průmyslu 4.0 a souvisejícím iniciativám
Předsednictvo bere na vědomí informace ze schůzky k Průmysl 4.0 a souvisejícím iniciativám
ze dne 10. 3. 2016, které se zúčastnila R. Bízková.
12. Různé
Předsednictvo projednalo zajištění účasti zástupce z přTA na dubnových zasedáních
výzkumné a kontrolní rady (8. 4. 2016).
60. zasedání VR v sídle TA ČR se zúčastní předseda TA ČR.
KaTA byla pověřena kontaktovat tajemníka KR a zjistit, zda pro 50. zasedání KR v Českých
Budějovicích bude KR vyžadovat účast zástupce přTA či KaTA.

Rezignace člena Rady programu GAMA
Předsednictvo bere na vědomí odstoupení Mgr. Zdeňka Molcara, MBA z Rady programu
GAMA a žádá KaTA, aby připravila dopis na MŠMT se žádostí o nominaci jiného zástupce
MŠMT.
MJ informoval, že se dne 14. 4. 2016 zúčastní semináře s názvem „Financování výzkumu,
vývoje a inovací a aktuální novinky v r. 2016 a střednědobém výhledu“ pořádaného

Strana 3/4

Institutem profesní přípravy, kde bude prezentovat připravované programy a další aktivity
TA ČR.
VK podal krátkou informaci o svém zapojení do nově ustaveného Nadačního fondu: Využij
svůj talent. Fond byl ustaven s cílem podpory zejména, vyhledávání a rozvíjení talentu lidí,
rozvoje lidské tvůrčí činnosti, inovací a vzdělávání a vyhledávání partnerství k naplnění účelu
a cílů nadačního fondu.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

1. 4. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 292. zasedání předsednictva TA ČR
Program 292. zasedání přTA
Rottová
Bunček
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