Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-20/2016

26. 5. 2016, 9:30–12:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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)

RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 300. zasedání přTA
Zápis z 300. zasedání přTA ze dne 16. 5. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Stanovisko k sankcím ve smlouvě o poskytnutí podpory
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem stanoviska pro stanovení jednotného
postupu v otázce krácení podpory v případě nedosažení deklarovaných výsledků.
Rozhodnutí o schválení předloženého návrhu stanoviska bylo odloženo na příští zasedání
s tím, že bude upraven text. S principem uvedeným ve stanovisku předsednictvo souhlasí.

3. Úprava stanoviska k insolvenčnímu řízení
Předsednictvo se zabývalo úpravou již zveřejněného stanovisko TA ČR k postupu v případě
zahájení insolvenčního řízení uchazeče, příjemce, či dalšího účastníka.
Po zevrubné diskuzi se přTA dohodlo, že bude zadáno a vypracováno stanovisko k tomuto
opatření, a to nasmlouvanou advokátní kanceláří Holec, Zuska & partneři.

4. Personální záležitosti kolegií odborníků a odborných poradních orgánů
Předsednictvo projednalo na základě doporučení VR nominaci členů do Rady programu
BETA/2 a nominaci člena Oborového panelu programu EPSILON. Dále pak odstoupení
člena OP EPSILON a jmenování předsedů a místopředsedů OP EPSILON a RP BETA/2.
Předsednictvo se dohodlo, že otázku jmenování členů RP BETA/2 odloží na příští zasedání.
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Dále přTA odložilo rozhodnutí o jmenování předsedů a místopředsedů OP 9 EPSILON
a RP BETA/2.

Předsednictvo jmenovalo:
•
•

Ing. Víta Sedmidubského členem Oborového panelu 1 programu EPSILON;
Ing. Jána Džugana, Ph.D. místopředsedou Oborového panelu 8 programu EPSILON.

Předsednictvo bere na vědomí rezignace Ing. Milana Marka, CSc., na členství v Oborovém
panelu 4 programu EPSILON a Ing. Karla Ženíška na členství a funkci místopředsedy v OP 8
programu EPSILON.

5. Úsek BETA – rozhodnutí o zařazení mimořádných výzkumných potřeb MPO
Předsednictvo bere na vědomí informaci o další předložené mimořádné výzkumné potřebě
MPO s názvem „Analýza připravenosti malých a středních podniků na iniciativu Průmysl
4.0“.

S ohledem na to, že TA ČR již od MPO obdržela 3 výzkumné potřeby, které se týkají oblasti
Průmysl 4.0, a které byly schváleny na 300. zasedání přTA, se předsednictvo dohodlo, že
při uskutečnění plánované schůzky s MPO k řešení podmínek vypsání veřejných zakázek
k těmto mimořádným potřebám bude zařazena k diskuzi i tato výzkumná potřeba. Toto
jednání bude koordinováno se zástupcem koordinátora digitální agendy ČR (sekce státního
tajemníka pro evropské záležitosti) v souladu s usnesením vlády č. 445 ze dne 18. 5. 2016.

6. Úsek BETA – rozhodnutí o zařazení mimořádných výzkumných potřeb MMR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o předložené mimořádné výzkumné potřebě
MMR s názvem „Metodika sběru a hodnocení dat z oblasti kongresového cestovního ruchu“
a rozhodlo se ji předběžně schválit s tím, že bude společně s MMR dopracována.

7. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu EPSILON
Předsednictvo se zabývalo výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů
projektů do 2. veřejné soutěže programu EPSILON – formální kontrola uchazečů a návrhů
projektů.

Předsednictvo na základě předložených informací rozhodlo na základě doporučení Komise
pro přijímání návrhu projektů do EPSILON 2, že 87 návrhů projektů nesplnilo podmínky
pro přijetí do 2. VS programu EPSILON.

Strana 2/5

Výsledky formální kontroly budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR do 27. 5.
2016.

8. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TG01010108
Předsednictvo schválilo žádost příjemce projektu TG01010108 o úpravu rozpočtu s tím, že
celková výše dotace bude zachována.

9. Podklady pro 62. zasedání VR
Předsednictvo souhlasí s předloženými podklady pro potřeby 62. zasedání VR a požaduje
předání podkladů tajemnici VR.
10. Pozvánky na akce
Předsednictvo projednalo účast zástupců TA ČR na jednotlivých akcích.
Předsednictvo se dohodlo, že:
•

•

konference na téma „Kolaborativní ekonomika – příležitost pro podniky
a spotřebitele“ se dne 14. 6. 2016 zástupce TA ČR nezúčastní;
zasedání přTA k vyhodnocení výsledků 3. VS programu GAMA se uskuteční dne
23. 6. 2016.

VK informoval, že ve dnech 22.-23. 6. se uskuteční setkání s diplomaty na MZV, kterého se
zúčastní spolu s P. Matolínem.
PK informoval, že dne 7. 6. 2016 se zúčastní 140. výročí narození Tomáše Bati ve Zlíně.

Dne 30. 5. se uskuteční Kulatý stůl k příležitosti prezentace „doporučení EK pro
doporučení Rady k NPR ČR na rok 2016 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu
ČR z roku 2016“, kterého se zúčastní MB.
V tento den se také uskuteční zasedání Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické
aktivity vlády ČR, kterého se zúčastní PK.

Dne 31. 5. se MJ zúčastní zasedání Rady projektu EERA CZ, do níž byl nominován
Technologickou agenturou ČR.
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11. Informace z 26. schůze VVVKMT
PK a LK podali krátkou informaci z 26. schůze VVVKMT, která se uskutečnila dne 11. 5. a na
níž byly projednány a odsouhlaseny materiály TA ČR:
•
•

Závěrečný účet TA ČR za rok 2015
Zpráva o činnosti KR a návrh odměn za rok 2015

12. Informace z jednání VR s místopředsedou vlády ČR pro VaVaI
Předsednictvo bylo seznámeno s předmětem jednání výzkumné rady
s místopředsedou vlády ČR pro VaVaI, které se uskutečnilo dne 12. 5. 2016.

TA

ČR

13. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období duben
2016.
14. Harmonogram a stav projektů podávaných do OP Zaměstnanost v gesci MPSV a dalších
podaných projektů z jiných programů
Předsednictvo vzalo na vědomí informace k připravovaným interním projektům TA ČR.

15. Podpora resortních organizací v letech 2007-2015
Předsednictvo bere na vědomí zpracovaný přehled podpory resortních organizací v letech
2007–2015.
16. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období duben 2016
Předsednictvo bere na vědomí zprávu o změnových řízeních za období duben 2016.

17. Souhlas ČRA pro TA ČR k využití výsledků projektu s GITA
Předsednictvo bylo informováno o výsledku jednání s ČRA ohledně autorských práv
k výstupům projektu „Právní rámec pro inovační systém v Gruzii“, a bere jej na vědomí.
18. Různé
MB stručně informoval o návštěvě VÚVeL a jednání s ŘO na MK dr. Dvořákovou.

Téma konferencí v rámci MSV 2016 a Dne TA ČR 2016
Předsednictvo bylo informováno, že pro potřeby konferencí na Mezinárodním
strojírenském veletrhu a Dni TA ČR, bude zvoleno téma Smart Life.

Příští zasedání:
Místo konání:

1. 6. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
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Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

Prezenční listina z 301. zasedání předsednictva TA ČR
Program 301. zasedání přTA
Rottová
Bunček
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