Zápis z 300. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-19/2016

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

1. Kontrola zápisu a úkolů z 299. zasedání přTA
Zápis z 299. zasedání přTA ze dne 10. 5. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Program Národní centra kompetence
Předsednictvo projednalo závěry vzešlé z pracovní skupiny TA ČR k programu Národní
centra kompetence (NCK), která se uskutečnila dne 13. 5. za účasti členů přTA, VR
a zástupců KaTA.

Předsednictvo souhlasí s navrženým postupem přípravy návrhu programu NCK a očekává
informace o dalším postupu v přípravě programu.

3. Zapojení TA ČR do projektu ERA NET COFUND – gender
Předsednictvo opětovně projednalo možnosti zapojení TA ČR do projektu ERA NET
COFUND zaměřeného na gender problematiku.

Předsednictvo rozhodlo o zapojení TA ČR do projektu ERA NET COFUND v roli partnera
projektu s finančním příspěvkem.
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4. Dodatečné podpoření návrhů projektů ve 2. veřejné soutěži programu DELTA
Předsednictvo konstatuje, že není možné dodatečně podpořit další projekty v rámci
2. veřejné soutěže programu DELTA, neboť v rámci této soutěže již byly podpořeny
všechny kvalitní projekty, které byly doporučeny k podpoře.
5. Jmenování a rezignace členů odborných poradních orgánů
Předsednictvo na základě doporučení VR z jejího 61. zasedání rozhodlo o jmenování:
•
•

•

Ing. Antonína Taufera, CSc., členem RP BETA;
Mgr. Pavla Kaviny, Ph.D., RNDr. Ivana Valacha, Ing. Olgy Krištofíkové, Ing. Ivany
Blažkové, Ph.D. a prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D., členy RP DELTA;
RNDr. Jana Polechy, CSc., členem RP GAMA.

Předsednictvo bere na vědomí rezignaci prof. Ing. Kamila Kuči, Ph.D. na členství v OP 6
EPSILON.

Předsednictvo bere na vědomí informaci o ukončení činnosti Ing. Miroslava Vančury, CSc.,
člena OP 1 EPSILON, dle RAD-03 Statut a jednací řád kolegia odborníků v části 4.2
odstavec 4.

6. ÉTA – připomínky RVVI k programu
Předsednictvo se zabývalo vypořádáním připomínek k návrhu programu ÉTA, které
obdržela TA ČR od RVVI.

Předsednictvo souhlasí s vypořádáním připomínek dle diskuze a pověřuje KaTA jejich
finalizací a předložením na 62. zasedání VR. Následně budou připomínky společně
s upraveným návrhem programu ÉTA zprostředkovány RVVI.

7. Úsek BETA – rozhodnutí o zařazení mimořádných výzkumných potřeb MPO
Předsednictvo TA ČR schválilo 3 předložené mimořádné výzkumné potřeby MPO s názvy:
•

•

„Návrh perspektiv tematických oblastí výzkumu, reagujících na kontext, obsah
a rozsah tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0) – oblast průmyslu,
energetiky a materiálových zdrojů“.
„Návrh perspektiv tematických oblastí výzkumu, reagujících na kontext, obsah
a rozsah tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0) – připravenost
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•

hospodářství ČR a mezinárodní kontext, logistika a digitální ekonomika,
standardizace a bezpečnost systémů“.
„Návrh perspektiv tematických oblastí výzkumu, reagujících na kontext, obsah
a rozsah tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0) – oblast vzdělávání
a pracovní trh.“

8. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek

TB9500MV002
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100
10 Praha 10, IČ: 45249130, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB9500MV002 s názvem
„Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty“
jako vhodné.

TB9500MV003
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Ústecká 25066
Zdiby, IČ: 00025615, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB9500MV003 s názvem „Návrhy
omezujících a usměrňujících pravidel pro oblast prostorových informací“ jako vhodné
TB9500MV004
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče ppm factum research s. r. o., Bucharova 1281/2 15800 Praha, IČ: 47121793, ve
veřejné zakázce malého rozsahu TB9500MV004 s názvem „Metodika vyhodnocování
lidských zdrojů v oblasti prostorových informací“ jako nejvhodnější.

Jednání a rozhodnutí o veřejné zakázce TB9500MV004 se nezúčastnil VK z důvodu
zamezení střetu zájmů.

TB9500MV005
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 70833
Ostrava, IČ: 61989100, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB9500MV005 s názvem
„Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací“ jako vhodné.
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Jednání a rozhodnutí o veřejné zakázce TB9500MV005 se nezúčastnil VK z důvodu
zamezení střetu zájmů.

9. Rozhodnutí o prodloužení projektu a přesunu nákladů mezi položkami – TB030MZP016
Předsednictvo rozhodlo o prodloužení řešení projektu TB030MZP016 do 8/2016
a přesunu prostředků mezi položkami rozpočtu v požadované výši z ostatních přímých
nákladů do osobních nákladů včetně posílení řešitelského týmu, a to v zájmu zajištění co
největšího podílu prací na řešení projektu z kapacit řešitele.
10. Úsek BETA – rozhodnutí o proplacení a ukončení projektů
Předsednictvo rozhodlo o výsledcích závěrečných oponentních řízení následovně:
•
•

v případě projektu TB010MZP066 schvaluje výsledek závěrečného oponentního
řízení;
v případě projektu TB010MMR027 schvaluje výsledek závěrečného oponentního
řízení za podmínky nahlášení dosažených výsledků do RIV;

Předsednictvo schválilo vyplacení zbývající části podpory projektům TB010MZP066,
TB010MMR027, TB020MZV035, TB010MZP057, TB010MZP058 a TB940MPO001.

U projektu TB02MPSV016 předsednictvo rozhodlo, že KaTA uspořádá jednání s řešitelem
projektu a se zástupci resortu za účelem dopracování výsledků.
Nárok na případné proplacení zbývající části podpory bude posouzen po dopracování
výsledků projektu. Po provedení dopracování budou výsledky podrobeny oponentnímu
řízení, o jehož výsledku dále rozhodne předsednictvo.
U projektu TB0300MD010 předsednictvo rozhodlo o uspořádání jednání s řešitelem
projektu a se zástupci resortu za účelem zhodnocení podoby dopracovaných výsledků.

11. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
•

recepce k příležitosti inaugurace paní prezidentky Tsai Ing-wen a pana
viceprezidenta Chen Chien-Jen pořádané Taipei Economic and Cultural Office
(TECO) dne 20. 5. se zúčastní P. Matolín.
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•
•
•

27. schůze VVVKMT dne 8. 6. se s ohledem na stávající program zástupce TA ČR
nezúčastní.
konference „Územní analýza 2016“ dne 15. 6. 2016 se zúčastní zástupce programu
BETA a odborně způsobilý zástupce KaTA (Kačena nebo Růžička).
mezinárodní konference komercializace výsledků lékařského výzkumu se dne
17. 6. 2016 zúčastní MB.

Ze strany Úřadu vlády ČR – pana náměstka Markse, byla TA ČR oslovena k účasti na
jednání k přípravě tvorby metodiky pro přípravu a hodnocení programů a skupin
grantových projektů VaV. Toto jednání se uskuteční dne 30. 5. od 14 h a za TA ČR se jej
zúčastní L. Kačena a dle časových možností MB nebo MJ.

12. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace o programech TA ČR za období duben
2016.
13. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace o čerpání rozpočtu TA ČR za období
duben 2016.

14. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol prováděných TA ČR za
období duben 2016.
15. Podpora exportu VaV – Výroční zpráva
Předsednictvo bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny na podporu exportu
VaV a Výroční zprávu za rok 2015.
16. Informace z 26. schůze VVVKMT
Tato informace se přesouvá na příští zasedání přTA.
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17. Různé

Oznámení dle zákona 159/2006 Sb., za rok 2015
Předsednictvo bylo informováno o povinnosti vyplnění čestného prohlášení k Oznámení o
jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a
oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a to za rok 2015.

Předsednictvo vzalo informaci na vědomí a jednotliví členové v součinnosti s R. Klimešem
zajistí zpracování a odevzdání tohoto Oznámení.
PO, s ohledem na nástup do funkce až v roce 2016, nemusí v rámci TA ČR toto Oznámení
vyplňovat.

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

26. 5. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 300. zasedání předsednictva TA ČR
Program 300. zasedání přTA
Rottová
Očko
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