Zápis z 314. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:

TACR/41-33/2016

9. 9. 2016, 9:00–13:00 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)

Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

Ing. Luděk Knorr (LK), Ing. Radim Klimeš (RK), Barbara Kropáčková (BK), PhDr.
Ing. Martina Křepelková (MK)
Drahuše Rottová (DR)

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 313. zasedání přTA
Zápis z 313. zasedání přTA ze dne 1. 9. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Závěry a informace z 64. zasedání VR
Předsednictvo bere na vědomí informace z 64. zasedání VR

3. Schválení výstupů KA3 projektu Zefektivnění činností TA ČR
Předsednictvo schválilo předložené finální výstupy klíčové aktivity 3 s názvy
•

•
•

•
•

Návrh využití referenčního modelu TAFTIE pro hodnocení účelové podpory výzkumu
a experimentálního vývoje v podmínkách České republiky;
Návrh metodiky pro provádění kontrafaktuálních analýz s pilotním ověřením;
Studie proveditelnosti pro implementaci modelu k hodnocení nepřímých dopadů
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na základě principů modelu
StarMetricsTM;
Metodika postupu shlukové analýzy;
Metodické podněty k aplikacím těžení dat a vyhledávání textů.

KaTA zveřejní schválené materiály na webových stránkách TA ČR.

4. Ověření hlasování per rollam ve věci potvrzení rozhodnutí z 313. zasedání k veřejné zakázce
TB95TACR999
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci potvrzení rozhodnutí z 313. zasedání
k veřejné zakázce TB95TACR999:
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Předsednictvo po dodání chybějících dokumentů (Doložení kvalifikace) od Vysoké školy
podnikání a práva, a. s., a Elektrotechnické asociace České republiky, rozhodlo o tom, že tito
uchazeči splnili požadovanou kvalifikaci.

Předsednictvo potvrzuje schválení uzavření rámcové smlouvy se všemi čtyřmi uchazeči, kteří
podali nabídku na uzavření rámcové smlouvy ve veřejné zakázce TB95TACR999 s názvem
Návrh perspektiv tematických oblastí výzkumu, vývoje a inovací reagujících na kontext,
obsah a rozsah tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0).

5. Komunikační plán ISTA
Předsednictvo projednalo předložený Komunikační plán pro příjemce/uživatele k novému
informačnímu systému TA ČR – ISTA.
Předsednictvo se shodlo, že je nutné vhodně komunikovat s uživateli před samotným
spuštěním ISTA a věnovat tomuto tématu zvýšenou pozornost ze strany TA ČR.

6. Program ALFA - Statistické zhodnocení veřejných soutěží
Předsednictvo se zabývalo předloženým podkladem obsahujícím souhrn základních
statistických údajů o všech veřejných soutěžích vyhlášených v programu ALFA, který bude
sloužit jako jeden z výchozích vstupů pro budoucí ex-post hodnocení programu.
7. Různé

Rozpočet programu THÉTA
Předsednictvo diskutovalo o předloženém návrhu rozpočtu na program THÉTA.

Informace z Rady ESIF
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání Rady ESIF, které se uskutečnilo dne 7. 9.
za účasti MB.

Informace z konference Invest MORE ze dne 7. 9. 2016
VK informoval o účasti na několika diskuzích na konferenci Invest MORE, které se zúčastnil
dne 7. 9. 2016. Hlavní bariéru pro investice shledávají zástupci firem v kritickém nedostatku
odborně kvalifikovaných lidských zdrojů!

Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.

Informace o semináři SP ČR na téma daňové odpočty na VaV, konaného dne 8. 9. 2016
MJ podal ústní informaci ze semináře SP ČR, který se uskutečnil dne 8. 9.:
•

stále přetrvává rozpor mezi finančními úřady a daňovými poplatníky s poradenskými
firmami – každý má jiný názor;
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•

byl zde diskutován návrh dalšího vývoje – popsat stav znalostí obecně a v určité
firmě; je nutné znát pokrok novosti, tedy popsat jej.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

PK informoval o účasti na konferenci pořádané spolkem Transfera s názvem „4. Národní
konference transferu technologií“ konané ve dnech 6.–7. 9. 2016.
PK dále hovořil o připravované zahraniční cestě do Číny k účasti na 1st China – Central and
Eastern European Countries (CEEC) Conference on Innovation Cooperation & 3rd
China-CEEC Seminar on Innovation, Cooperation in Technology and International Transfer
of Technology, která se uskuteční ve dnech 7.–11. 11. 2016 v Číně, Nanjingu.
Předsednictvo se dohodlo, že zástupce firmy Nafigate bude pozván k návštěvě TA ČR.

PO informoval o setkání s předsedou KR dne 31. 8.
Dále uvedl, že dne 13. 9. se uskuteční přednáška profesora Marka Hersama z USA v TA ČR.
Dne 14. 9. se uskuteční schůzka se zástupci Světové Banky v sídle TA ČR.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

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

29. 9. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 314. zasedání předsednictva TA ČR
Program 314. zasedání přTA
Kropáčková, Křepelková
Očko
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