Zápis z 298. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-17/2016

5. 5. 2016, 8:30–12:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír
Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Ing. Luděk Knorr (LK), Ing. Michaela Orlová (MO)

Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), Drahuše Rottová (DR)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 297. zasedání přTA
Zápis z 297. zasedání přTA ze dne 28. 4. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Informace o agendách a úvazcích zaměstnanců, harmonogram a podmínky VS 2017
Předsednictvo diskutovalo o souhrnu personálních kapacit, kterými TA ČR v současné době
disponuje.

Předsednictvo souhlasilo s prodloužením pracovních smluv na DPČ (které končí v květnu)
a smluv sektorových specialistů do konce roku 2016.

3. Spolupráce s tuzemskými partnery – pokračování
Předsednictvu byly předloženy aktualizované seznamy memorand, které byly doplněny
o resorty/poskytovatele zainteresované v programu BETA a vzalo tento přehled na vědomí.
Předsednictvo ustanovilo ke každému partnerovi klíčovou kontaktní osobu, se kterou je
důležité udržovat kontakt a dále ustanovilo odpovědnou osobu z přTA, která bude
zodpovědná za spolupráci a komunikaci s partnerem, stejně tak jako za předání informací.
4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
Předsednictvo se dohodlo, že bod bude po doplnění podkladů projednán na následujícím
299. zasedání přTA.

5. Vypořádání doporučení předsednictva TA ČR k projektu TB050MZP009
Předsednictvo, na základě povinnosti účelně vynakládat prostředky, stanovilo postup
k problematice provádění výzkumné činnosti subjekty/osobami mimo řešitelský tým.
Strana 1/3

6. Zefektivnění předkládání průběžných/závěrečných monitorovacích zpráv k projektům BETA
Předsednictvo projednalo způsob zefektivnění předkládání průběžných/závěrečných
monitorovacích zpráv a souhlasí se zavedením průběžného monitoringu projektů BETA
a změnou formulářů pro vykazování. Tato problematika byla projednána na schůzce s resorty
BETA dne 3. 5. 2016 v sídle TA ČR.

7. Rozhodnutí o podmíněném prodloužení realizace projektu TB030MMR003
Předsednictvo rozhodlo o podmíněném prodloužení doby řešení projektu TB030MMR003 do
10/2016 za podmínky, že příjemce projektu dodá výsledky projektu s termínem dosažení
v roce 2015 a rozpracované verze či koncepty zbývajících výsledků, a to nejpozději do 23. 5.
2016. V případě nepředložení výsledků projektu bude přistoupeno k uplatnění mechanismů
smlouvy vážících se na nedodržení jejích podmínek.
Příjemce projektu doplní řešitelský tým tak, aby splňoval požadavky na kvalifikaci.
8. Stížnost proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení – Právní služby pro
TA ČR
Předsednictvo souhlasilo s předloženým vypořádáním námitek a uložilo KaTA dopis s reakcí
na námitky odeslat v co nejkratším termínu.
9. Registr smluv ve vztahu k příjemcům podpory
Předsednictvo se dohodlo, že bod bude projednán na následujícím 299. zasedání přTA.
10. Informace o schválení novely zákona o podpoře malého a středního podnikání
Předsednictvo vzalo předkládané informace na vědomí.

11. Různé
Předsednictvo uložilo KaTA předložit informaci o stavu plnění úkolů plynoucí z jednání přTA.

VK informoval, že byl dne 2. 5. 2016 schválen program MŠMT Inter-Excellence, v rámci
kterého je mj. plánována podpora spolupráce s Německem.

PK a PO se dne 11. 5. 2016 zúčastní 26. schůze VVVKMT v Poslanecké sněmovně
k závěrečnému účtu TA ČR a ke zprávě o činnosti kontrolní rady TA ČR.

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

10. 5. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 298. zasedání předsednictva TA ČR
Program 298. zasedání přTA
Orlová
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Kontroloval/a:

Očko
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