Zápis z 305. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-24/2016

30. 6. 2016, 10:20–13:30 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)
Ing. Luděk Knorr (LK), Drahuše Rottová (DR), Jan Krechl (JK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 304. zasedání přTA
Zápis z 304. zasedání přTA ze dne 23. 6. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Návrhy diskuzních témat pro zasedání přTA v letních měsících
Předsednictvo se dohodlo na uvedených tématech, kterými se bude v rámci letního období
zabývat a diskutovat o nich:
•
•
•
•
•
•
•
•

Program Národní centra kompetence (NCK)
Program GAMA – pokračování programu
Program DELTA – spolupráce se SRN a JPN
Program EPSILON – nastavení priorit pro VS (s resorty, platformami, regiony)
DAFOS – způsob technického nastavení sledování duplicit a komplementarit
Koncepce mezinárodní spolupráce, další postup k dotažení rozjednaných MoU
– Brazílie, Izrael, Kazachstán
Vyhodnocení analýzy ekonomického zdraví s ohledem na výklad definice podniku
v obtížích
Zásady etického chování příjemců

Na příští zasedání budou zařazena tato témata:
•
•

Program DELTA – spolupráce se SRN a JPN
Koncepce mezinárodní spolupráce, další postup k dotažení rozjednaných MoU
– Brazílie, Izrael, Kazachstán

K dalším uvedeným tématům bude postupně dohodnut termín, na kterém zasedání se jimi
přTA bude zabývat.
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3. Stanoviska kontrolní rady ke stížnostem podaných na výsledky vyhodnocení splnění
podmínek 2. veřejné soutěže programu EPSILON
Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem KR a stížnosti k projektům č. TH02030584,
TH02010235, TH02030087, TH02030156, TH02010757, TH02010892, TH02010897,
TH02010866, TH02030623, TH02030844, TH02030176 a opakované stížnosti k projektům
č. TH02030584, TH02030347, TH02020632 a TH02030239 zamítá.
Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem KR a stížnostem k projektům č. TH02010407,
TH02010417, TH02010430, TH02010433, TH02030193 a TH02030793 vyhovuje.

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem KR a stížnost k projektu č. TH02020820
odmítá.
Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem KR a rozhodnutí o stížnosti k projektům
č. TH02020013 a TH02020836 odkládá.

4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TA01010153
Předsednictvo schválilo žádost o prodloužení termínu pro aktualizaci Implementačního
plánu a Hodnocení přínosů příjemci projektu TA01010153.
TG02010020
Předsednictvo vyhovělo žádosti a schvaluje navýšení rozpočtu v roce 2016 příjemci projektu
TG02010020 s tím, že celková výše dotace na projekt bude zachována.

5. Jmenování člena Expertní hodnoticí komise programu Centra kompetence
Předsednictvo souhlasí s předložením nominace doc. Ing. Karla Šperlinka, CSc., FEng. na
členství v EHK CK výzkumné radě s tím, že pokud se VR vyjádří k nominaci kladně, schvaluje
přTA jmenování doc. Šperlinka členem EHK CK.

6. Výstupy projektu Zefektivnění TA ČR – finální výstup KA 7.3
Předsednictvo schválilo předložený finální výstup projektu Zefektivnění TA ČR (KA 7.3)
s názvem „Metodika implementace principů metody PCP“ a pověřilo KaTA, aby jej zveřejnila
na webových stránkách TA ČR.
7. Úsek BETA – provozní předpis v rámci programu BETA/2
Předsednictvo schválilo předpis v rámci programu BETA/2 v předloženém znění.
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8. Stanovisko k insolvenčnímu řízení – úprava
Na základě požadavku přTA z 302. zasedání bylo stanovisko k insolvenčnímu řízení
konzultováno s nasmlouvanou advokátní kanceláří (AK) a nyní je předloženo přTA
k vyjádření.
KaTA dopracuje stanovisko na základě diskuze a opětovně jej předloží přTA ke schválení.

Předsednictvo se bude zabývat otázkou insolvence v porovnání role uchazeče (před
podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové podpory) a příjemce (již podepsána Smlouva).

9. Ověření hlasování per rollam ve věci přiřazení pověřeného konzultanta a schválení
odborného hodnotitele
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení přiřazení pověřeného
konzultanta a schválení odborného hodnotitele:

Předsednictvo schválilo přiřazení pověřeného konzultanta k Centru kompetence pro
energetické využití odpadů (TE02000236) a schválilo odborného hodnotitele.

10. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o programech TA ČR za období květen 2016.

Předsednictvo diskutovalo o možnostech vyhlášení další veřejné soutěže v rámci programu
DELTA s Německem ještě v letošním roce. O tomto bude dále přTA jednat na příštím
zasedání.

11. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období
květen 2016.

12. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol prováděných TA ČR za
období květen 2016.
13. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období duben 2016
Předsednictvo bere na vědomí zprávu o změnových řízeních za období květen 2016.

14. Účast TA ČR na setkání expertní skupiny ke kulturním a kreativním průmyslům na DG
Education & Culture
Předsednictvo bere na vědomí informace o výsledcích jednání M. Krause v pracovní skupině
pro kulturní a kreativní odvětví.

Strana 3/5

Předsednictvo žádá KaTA, aby v rámci předkládaných informací z takovýchto jednání
přikládala k předkládacímu materiálu i získané dokumenty z těchto jednání (minimálně
seznam informací).

15. Aktualizovaný přehled plnění úkolů z Národního programu reforem ČR 2016
Předsednictvo vzalo na vědomí předložený přehled plnění úkolů z NPR ČR 2016 a ukládá
dále sledovat plnění těchto úkolů.

16. Informace z jednání s NEDO, NISTEP a dalšími institucemi v Japonsku
Předsednictvo bylo informováno o uskutečněných jednáních v rámci služební cesty PO a VK
v Japonsku v období 14.–19. 6. 2016. Při této příležitosti bylo s NEDO uzavřeno Memorandum
o porozumění.
17. Různé
PO informoval přTA o jednání se zástupci MPSV, kterého se zúčastnil dne 29. 6. Na tomto
jednání byly projednávány záležitosti týkající se programu BETA/2 a programu ÉTA.

PO společně s VK dále informovali o The 4th Czech-Taiwan Technology Day Prague, který se
uskutečnil dne 29. 6. 2016. Technology Day byl zaměřen na 3 témata – Cyber Security,
Precision Machinery (I 4.0) a Smart City, součástí bylo představení programu DELTA
a projektů řešených ve spolupráci s Taiwanem, Program byl uzavřen kulatým stolem
a pozitivním hodnocením – Mr. Tsai, Mi-Ching, Deputy Minister of Science and Technology
(MOST) a Mr. Ing. Petr Očko, Chairman of TAČR.
MB informoval, že byl dne 29. 6. v Českém rozhlase a hovořil zde o tématu Průmysl 4. 0.
MB uvedl, že se v nejbližší době setká s generálním ředitelem Českého rozhlasu k možné další
spolupráci s TA ČR. Pro TA ČR by bylo též velmi vhodné navázat spolupráci s dalšími médii
jako je např. Česká televize.

MB se dne 29. 6. účastnil jednání na stálém zastoupení Evropské komise v Praze k diskuzi o
Průmysl 4.0.
A dále se dne 29. 6. setkal s ředitelem Odboru ITS, kosmických aktivit a VaVaI MD p. Koberou.

MJ informoval přTA, že metodika hodnocení zpracovaná doc. Srholcem v programu OMEGA
bude Technologickou agenturou certifikována a využívána.
PK informoval, že dne 3. 8. 2016 se uskuteční schůzka pracovní skupiny k přípravě programu
THÉTA.
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Předsednictvo bere informace na vědomí

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

7. 7. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 305. zasedání předsednictva TA ČR
Program 305. zasedání přTA
Rottová
Očko
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