Zápis z 297. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-16/2016

28. 4. 2016, 11:30–16:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

1. Kontrola zápisu a úkolů z 296. zasedání přTA
Zápis z 296. zasedání přTA ze dne 21. 4. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Spolupráce s významnými tuzemskými partnery – memoranda
Předsednictvo diskutovalo o přehledu spolupráce s významnými tuzemskými partnery
a definovalo klíčové tuzemské partnery pro spolupráci v roce 2016, včetně ustanovení
zodpovědné osoby z předsednictva ke každému partnerovi.
3. Možnost zřízení TA ČR jako poskytovatele znaleckých posudků v oblasti VaV
Předsednictvo diskutovalo o možnosti zapojení TA ČR do poskytování znaleckých posudků,
pokud bude Ministerstvem spravedlnosti zařazen mezi soudněznalecké obory. Předsednictvo
souhlasí s navrženým postupem, že KaTA iniciuje schůzku předsedy s náměstkyní ministra
financí pro daně a cla JUDr. Alenou Schillerovou, Ph.D., případně návazně zorganizuje
schůzku s náměstkem ministra financí pro finanční řízení a audit PhDr. Tomášem
Vyhnánkem a s ředitelem odboru Auditní orgán Mgr. Stanislavem Burešem.

4. Podklady pro 61. zasedání VR
Předsednictvo doplnilo a schválilo upravené podklady pro 61. zasedání VR a uložilo KaTA
odeslat tyto podklady tajemnici výzkumné rady v řádném termínu.
5. Úsek BETA – odpověď na stížnost k TB0500MV007
Předsednictvo na základě předložených informací zamítá stížnost stěžovatele.

6. Nominace do odborných poradních orgánů
Předsednictvo jmenuje doc. Ing. Daniela Kaminského, CSc. členem OP 9 EPSILON.
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7. Doplňující informace k materiálu Návrh GŘ pro výzkum a inovace Jana Roberta Smitse na
vytvoření Evropské inovační rady – EIC
Předsednictvo projednalo návrh na ustavení Evropské inovační rady a souhlasilo se
zahrnutím TA ČR do navazující diskuze k této problematice a dále schválilo navržený text
připomínek.

8. Ověření hlasování per rollam ve věci žádosti o přijetí spolugesce k dokumentu MPO
– Digitalizace evropského průmyslu Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního
trhu
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci žádosti o přijetí spolugesce k dokumentu
MPO – 2016/ST/08100 „SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ,
EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Digitalizace
evropského průmyslu Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu“:
Předsednictvo jednomyslně schválilo přijetí žádosti o spolugesci k dokumentu, u kterého je
gestorem MPO – 2016/ST/08100 „SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ,
EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Digitalizace
evropského průmyslu Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu“.

9. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí předkládané informace a vítá postupné zveřejňování
informací o programech TA ČR na veřejně přístupném webu agentury.
10. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo předkládané informace na vědomí.

11. Harmonogram a stav projektů podávaných do OP Zaměstnanost v gesci MPSV a dalších
podaných projektů z jiných programů
Předsednictvo vzalo předkládané informace, včetně harmonogramu, na vědomí.
12. Usnesení 135. zasedání Pléna ČKR Brno
Předsednictvo vzalo předložené informace na vědomí.
13. Různé

Informace M. Bunčeka o schůzce na MF ČR – ek. přehled OECD ČR
MB informoval o koordinační schůzce na MF ČR k připomínkám k vydání ekonomického
přehledu OECD pro ČR. V materiálu jsou zmínky o TA ČR, která dokument dostala
k připomínkám.
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Na základě dopisu MPO 21274/16/61500 se předsednictvo dohodlo, že do pracovní skupiny
pro finanční nástroje nominuje zástupce TA ČR – PO a jako náhradníka PK.
PO informoval o inovační konferenci v Berlíně, probíhající ve dnech 9.–10. 6. 2016, které se za
předsednictvo zúčastní. Za VR se bude účastnit prof. Mařík.
VK podal informaci o neformálním jednání s panem Wangem – ředitel pro ST z Taiwanské
mise. Dále informoval, že 1. 7. se uskuteční návštěva Taiwanské delegace v doprovodu pana
Wanga v sídle TA ČR.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

5. 5. 2016 od 8:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 297. zasedání předsednictva TA ČR
Program 297. zasedání přTA
Orlová
Očko
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