Zápis z 299. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-18/2016

10. 5. 2016, 9:10–12:10 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

1. Kontrola zápisu a úkolů z 298. zasedání přTA
Zápis z 298. zasedání přTA ze dne 5. 5. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace

TF02000031
Předsednictvo z důvodu nesplnění podmínek žádosti o podporu rozhodlo o výpovědi
Smlouvy o poskytnutí podpory projektu TF02000031.

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby na příští zasedání připravila podklad s návrhem na
možnou podporu dalšího projektu v pořadí podle objemu finančních prostředků dle
projektu TF0200031 a také s ohledem na splnění podmínek veřejné soutěže v rámci
2. veřejné soutěže programu DELTA.

TA03021289
Předsednictvo souhlasí se změnou dalšího účastníka projektu a dohodlo se na vyplacení
podpory příjemci projektu TA03021289 za podmínky dodržení rozdělení práv duševního
vlastnictví.
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3. Registr smluv ve vztahu k příjemcům podpory
Předsednictvo se zabývalo dotazem Masarykovy univerzity v záležitosti zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, a postupu ze strany poskytovatelů podpory v návaznosti na tento
zákon.
Předsednictvo schválilo návrh odpovědi na dotaz Masarykovy univerzity v této záležitosti
s drobnou úpravou a pověřuje KaTA jej odeslat.

Předsednictvo se v souvislosti s trvajícími nejasnostmi v rámci problematiky registru
smluv dohodlo, že budou neformálně osloveny příslušné resorty (MV, MPO, MŠMT a MZe)
a další poskytovatelé (např. GA ČR) s dotazem na jejich přístup k problematice, a to
konkrétně na rozsah zveřejňování smluv, zveřejňování dodatků ke smlouvám, a rovněž
vazba zveřejnění v registru smluv na zveřejňování údajů v IS VaVaI.

4. Výstupy projektu Zefektivnění TA ČR – finální výstupy KA 4 a KA 5
Předsednictvo schválilo předložené finální výstupy KA 4 a KA 5 a pověřuje KaTA jejich
zveřejněním na webových stránkách TA ČR.

P. Jirman informoval přTA, že výsledky jednotlivých aktivit jsou rozděleny mezi Sekce
a jejich oddělení s tím, že s pravidelností 1x za 3 měsíce je kontrolováno jejich uplatnění
v rámci chodu TA ČR.

V záležitosti think tanku by měly být letos opět připraveny semináře k jednotlivým
tématům v krajích.

5. Zapojení TA ČR do projektu ERA NET COFUND – gender
Předsednictvo se zabývalo otázkou zapojení do projektu TA ČR ERA NET COFUND
navazujícího na projekt 7. Rámcového programu GENDER NET ERA NET a v obecné rovině
se shodlo na účelnosti zapojit se do jeho řešení. Koordinátor GENDER NETu CNRS
připravuje konsorcium do této výzvy a žádá všechny členy konsorcia o vyjádření své role
v navazujícím projektu. Přičemž vzhledem k faktu, že TA ČR již byla pozorovatel
v původním projektu, je požadováno spíše její zapojení v roli partnera projektu.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí v této věci.
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6. Žádost o uspořádání 4th Czech-Taiwan Technology Day
Předsednictvo projednalo žádost Tchajpejské ekonomické a kulturní kanceláře (TECO)
v Praze o konání 4. Česko-taiwanského technologického dne (4th Czech-Taiwan
Technology Day) v TA ČR.
Předsednictvo souhlasí s uspořádáním 4th Czech-Taiwan Technology Day v sídle TA ČR.

7. Informace a závěry z 61. zasedání VR
PO a LK podali informace z 61. zasedání výzkumné rady TA ČR, které se uskutečnilo dne
6. 5. 2016.
8. Různé

Další postup přípravy programu NCK
Předsednictvo diskutovalo o přípravách programu Národní centra kompetence
v návaznosti na 61. zasedání VR.
PO informoval o 315. zasedání RVVI, kde byl diskutován návrh programu ÉTA, k němuž
bylo vyřčeno několik připomínek. TA ČR by tyto připomínky měla zohlednit a předložit
upravený návrh programu na červnové zasedání RVVI, které se uskuteční dne 24. 6. 2016.
Předsednictvo bylo informováno o tom, že na jednání vlády dne 11. 5. 2016 byl zařazen
materiál „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální
vývoj a inovace na rok 2017 se střednědobým výhledem na léta 2018 a 2019
a dlouhodobým výhledem do roku 2021“. Předsednictvo vzalo na vědomí stav materiálu
předloženého na jednání vlády.
VK informoval, že dne 10. 5. se zúčastní semináře pro uchazeče programu EPSILON. VK
požádal, aby byli členové RP EPSILON o těchto seminářích informováni.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
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Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

16. 5. 2016 od 8:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 299. zasedání předsednictva TA ČR
Program 299. zasedání přTA
Rottová
Očko
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