Zápis z 309. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-28/2016

27. 7. 2016, 9:05–13:35 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)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Radim Klimeš (RK)
Ing. Luděk Knorr (LK)

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 308. zasedání přTA
Zápis z 308. zasedání přTA ze dne 21. 7. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Návrh tezí průběžného hodnocení programu DELTA
Předsednictvo projednalo návrh tezí připravovaného průběžného hodnocení programu
DELTA.
Předsednictvo souhlasí s návrhem tezí a zahájením realizace průběžného hodnocení
program.

Předsednictvo žádá o aktualizaci seznamu zemí pro mezinárodní spolupráci TA ČR,
a to v návaznosti na existující nástroj MZV – „mapa globálních příležitostí“.

Předsednictvo se dohodlo, že do průběžného hodnocení programu DELTA se za přTA aktivně
zapojí MJ a VK.

3. Možnosti zapojení TA ČR do projektů ERA NET COFUND
Předsednictvo se zabývalo možnostmi zapojení TA ČR do projektů ERA NET COFUND.

Předsednictvo se po zevrubné diskuzi dohodlo, že pro TA ČR jsou relevantní 3 výzvy, jejichž
uzávěrka je v roce 2017, kromě stávajícího projektu zaměřeného na Gender, do kterého je již
TA ČR zapojena:
•

•

Joint Actions towards increasing energy efficiency in industry and services – zde by
bylo možné zapojit připravovaný program THÉTA;
Culture, integration and European public space – zde by bylo možné využít
připravovaný program ÉTA;
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•

Future and emerging technologies Cofund – zde by bylo možné využít program
EPSILON, pokud by byla provedena změna programu tak, aby to umožňoval

KaTA zpracuje podrobnější informace k výše uvedeným 3 výzvám, respektive zjistí, kdo
připravuje projekty v těchto výzvách a jak budou koncipovány a dále zmapuje JTI.

KaTA dále připraví informaci pro RVVI zahrnující informace k zapojení TA ČR do výzev
ERA NET s ohledem na mezinárodní spolupráci, a že na toto TA ČR bude reagovat v Zadávací
dokumentaci 2. programů – THÉTA a EPSILON.

4. Zahraniční akce TAFTIE, Evropské komise, OECD a návrhy cest na základě bilaterálních
kontaktů TA ČR v druhém pololetí 2016
Předsednictvo projednalo aktivní účast na jednotlivých akcích, které se uskuteční ve
2. polovině letošního roku následovně:
•
•
•
•
•
•
•

26. Ekonomického fóra v termínu 6.-8. 9. 2016 v Krynici se zúčastní PO;
Expert Session III ve dnech 22.-23. 9. 2016 ve Štrasburku se zúčastní L. Kačena
a P. Matolín;
závěrečné konference OECD k příští výrobní revoluci ve dnech 17.-18. 11. 2016 ve
Švédsku se zúčastní PO a MB s podmínkou aktivní účasti na akci;
Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide dne 23. 11. 2016 v Bruselu
se zúčastní PO;
TAFTIE Board meeting a Policy Forum ve dnech 24. a 25. 11. 2016 v Bruselu se
zúčastní PO a celý tým připravující předsednictví TA ČR organizaci Taftie;
Innovation Forum 2016 ve dnech 24.-25. 11. 2016 v Basileji se zúčastní PK za
předpokladu, že akce se bude týkat záležitostí, které by byly pro TA ČR přínosné;
Konference Openevaluation 2016 ve dnech 24.-25. 11. 2016 ve Vídni se zúčastni
2 zástupci KaTA.

K akcím REinEU2016 (Re-Industrialization of the EU 2016) v termínu 26.–28. 10. 2016
v Bratislavě a Social Science and Humanities: A New agenda for Europe´s Challenges
v termínu 15.–16. 11. 2016 v Bratislavě zjistí KaTA více informací.

První konference o spolupráci v oblasti inovací mezi Čínou a zeměmi SVE ve dnech 7.-11. 11.
2016, Nanjing, provincie Jiangsu, Čína; by se zástupce TA ČR zúčastnil jen v případě, kdyby se
tato akce ještě spojila například s návštěvou či jiným jednáním v Číně.

5. Harmonogram veřejných soutěží na rok 2017
Předsednictvo se zabývalo předloženým harmonogramem veřejných soutěží pro rok 2017
a vzalo jej na vědomí. U tohoto harmonogramu může dojít ke změně s ohledem na testovací
fázi 2. prototypu ISTA.
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Předsednictvo očekává předložení aktualizovaného harmonogramu v souvislosti s testovací
fází 2. prototypu ISTA.

U předpokládaného vyhlášení 4. veřejné soutěže programu DELTA na spolupráci
s Německem se přTA dohodlo, že v rámci dokumentů k jejímu vyhlášení oproti 3. veřejné
soutěži nebudou měněny podmínky.

6. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení projektů na základě závěrečných oponentních řízení dle
předloženého materiálu.

Projekty, které byly ukončeny se závěrečným stanoviskem „Nesplněno zadání, Smlouva však
byla dodržena“, mohou v případě, že příjemce doloží požadované podklady, být uznány jako
„Projekt uspěl podle zadání“.
Předsednictvo souhlasí s ukončením projektu TA01030651 s verdiktem „Uspěl podle zadání“
za podmínky, že bude výsledek typu P, u kterého bylo deklarováno už v přihlášce do veřejné
soutěže, že byl podán, odstraněn z RIV.

7. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TA04021117
Předsednictvo souhlasí s odstoupením dalšího účastníka projektu TA04021117 dle
požadavku příjemce a s rozdělením jeho věcných a finančních závazků mezi další účastníky
projektu.

8. Úprava stanoviska k insolvenčnímu řízení
Předsednictvo projednalo předloženou úpravu stanoviska TA ČR k problematice
insolvenčního řízení a souhlasí s touto verzí a jejím zveřejněním na webových stránkách
TA ČR.

9. Rozhodnutí o dalším postupu při ukončování poskytovaných služeb dle Rámcové smlouvy na
zajištění služeb informačního systému TA ČR ze dne 7. 7. 2011 pro období 2011-2016 na
základě stanoviska advokátní kanceláře
Předsednictvo se opětovně zabývalo podmínkami postupu při ukončování poskytovaných
služeb stávajícího dodavatele IS TA ČR dataPartner, s. r. o. pro zajištění hladkého přechodu
mezi stávajícím a novým informačním systémem (ISTA).
Předsednictvo pověřuje KaTA, aby co nejdříve zajistila termín schůzky s dodavatelem a dále
o závěrech z vyjednávání informovala přTA.
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10. Etický kodex orgánů TA ČR
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem etického kodexu orgánů TA ČR, určeného
pro předsednictvo, výzkumnou a kontrolní radu.

Předsednictvo souhlasí se zněním kodexu s drobnými úpravami a tento bude předán
předsedům VR a KR k projednání.

11. Zapojení TA ČR do pracovních skupin SP ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání týmu SP pro VaVaI ze dne 13. 7. 2016.

Předsednictvo se dohodlo na nominaci zástupců TA ČR do pracovních skupin SP ČR
následovně:
PS 1 Konkurenceschopnost – PO
PS 2 Strategické dokumenty – PO
PS 3 Hodnocení a financování – MB
PS 4 Zákon o VaVaI – MB
PS 5 Daňové odpočty, veřejná podpora – MJ
PS 6 Programy podpory – PK
PS 7 Průmyslová práva – VK
PS 8 Statistika – M. Petkov

12. Úsek BETA – rozhodnutí o postupu ve věci realizace projektu TB030MZP001 na základě
oponentního řízení
Předsednictvo bere na vědomí výsledek provedeného oponentního řízení a na základě toho
rozhodlo o pokračování projektu TB030MZP001.
Příjemci se ukládá povinnost realizovat opatření stanovená oponentní komisí.

S ohledem na přetrvávající pochybnosti o stavu řešeného projektu a na základě posouzení
stavu předložených pracovních verzí výsledků oponentní komisí předsednictvo rozhodlo
o proplacení podpory na rok 2016 teprve poté, co bude vyžádána monitorovací zpráva
o řešení projektu ke dni 30. 9. 2016 a budou zpracovány 2 oponentské posudky hodnotící
stav výsledků, které budou konstatovat, že stav výsledků projektu k posuzovanému dni
odpovídá harmonogramu řešení projektu.

13. Zapojení TA ČR do konsorcia projektu H2020 Responsible Research & Innovation – RRI
VK informoval přTA o možnosti zapojení TA ČR do projektu RRI, který navazuje na projekt
podávaný do H2020 v loňském roce, do nějž byla TA ČR zapojena.
VK zjistí bližší informace k projektu a podmínkám zapojení TA ČR do něj a bude o tom přTA
informovat.
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14. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že 29. schůze VVVKMT, která se uskuteční dne 21. 9. se PK
zúčastní pouze za předpokladu, že bude na program zařazen ještě jiný bod týkající se TA ČR.

15. Novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Předsednictvo bere na vědomí informaci k novele zákona o podpoře výzkumu, vývoje
a inovací, která je účinná od 2. 7. 2016.
16. Nový informační systém – postup prací
Předsednictvo bere na vědomí pravidelnou informaci k přípravě spuštění nového
informačního systému TA ČR – ISTA a souhlasí se zapojením do testování prototypu 2.
17. Informace z jednání za účasti místopředsedy TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z jednání za účasti MB:
•
•
•

12. 7. se MB a PO setkali se zástupci Generálního ředitelství Úřadu práce ČR;
12. 7. MB dále jednal se zástupci Českého rozhlasu;
13. 7. se MB zúčastnil jednání Rady ESIF.

18. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období
červen 2016.
19. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období
červen 2016.
20. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období červen 2016.

21. Harmonogram a stav projektů podávaných do OP Zaměstnanost v gesci MPSV a dalších
podaných projektů z jiných programů
Předsednictvo bere na vědomí informace o interních projektech TA ČR.
22. Vyhodnocení úkolů z usnesení vlády
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené vyhodnocení úkolů TA ČR plynoucích z usnesení
vlády a očekává další předložení tohoto materiálu dle Plánu činností přTA na rok 2016.

23. Prohlášení ČKR k perzekuci akademických pracovníků na tureckých vysokých školách
Předsednictvo bere na vědomí prohlášení ČKR k perzekuci akademických pracovníků na
tureckých vysokých školách ze dne 20. 7. 2016.
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24. Společné prohlášení 24 předsedů národních Konferencí rektorů k důležitosti pokračování
evropské univerzitní spolupráce po hlasování Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska o vystoupení z Evropské unie
Předsednictvo bere na vědomí předložené společné prohlášení 24 předsedů národních
Konferencí rektorů.
25. Různé

Plnění Akčního plánu pro podporu zvyšování soběstačnosti České republiky
v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami
Předsednictvo vzalo na vědomí předložený Akční plán a žádá KaTA, aby se úkoly plynoucími
z něho v gesci TA ČR zabývala.
VK informoval přTA o tom, že z korejské strany (KDI) byla opětovně zdůrazněna
prosba/požadavek na zapojení TA ČR do společného projektu nejen v roli pozorovatel, ale
k plné účasti na projektu KSP (Knowledge Sharing Program).
Předsednictvo se dohodlo, že TA ČR se zapojí jako plnohodnotný účastník do tohoto projektu,
a to za předpokladu, že trvají stejné podmínky, které byly dohodnuty na schůzce ve Varšavě
– tzn., že TA ČR pouze vypracuje požadované podklady o cca 20 stranách.
Dne 21. 7. se PO setkal s náměstkem MŠMT p. Velčovským k zapojení TA ČR do plánovacích
skupin MŠMT, strategickému řízení v OP VaVpI, projektu INKA a k zapojení MŠMT do
programu BETA/2.
Dne 26. 7. se uskutečnila schůzka PO a paní náměstkyně MPO Kovačovské k programu
THÉTA.

PO informoval přTA, že dne 8. 8. se uskuteční jednání se zástupci ÚV k výsledkům prováděné
kontroly na TA ČR ze strany NKÚ. Tohoto jednání se zúčastní PO a LK.
Dále PO informoval, že dne 10. 8. se sejde se zástupci ÚV a MPSV, a to k programu ÉTA.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:

11. 8. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 309. zasedání předsednictva TA ČR
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Zapsal/a:
Kontroloval/a:

Program 309. zasedání přTA
Rottová
Očko
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