Zápis z 316. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-35/2016

5. 10. 2016, 9:15–12:00 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)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 315. zasedání přTA
Zápis z 315. zasedání přTA ze dne 29. 9. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Průběžné hodnocení programu Centra kompetence
Předsednictvo se zabývalo předloženým dokumentem „Průběžné hodnocení programu
Centra kompetence“ a vzneslo několik připomínek pro úpravu tohoto materiálu, které KaTA
zapracuje a předloží jej na následující zasedání.
Předsednictvo při té příležitosti konstatovalo, že se úroveň dokumentů, věnovaných
analýzám a hodnocení základních činností TA ČR, permanentně zlepšuje.
3. Analýza ke změnovým řízením
Předsednictvo schválilo předloženou analýzu změnových řízení týkající se současného
nastavení změnových řízení v TA ČR.
4. Stanovisko ke změně zákona č. 130/2002 Sb.
Předsednictvo souhlasí s předloženým stanoviskem TA ČR ke změně zákona č. 130/2002 Sb.
v souvislosti s úpravou o způsobilých nákladech, a dále se zrušením § 11, který zakotvoval
povinnost uzavření smlouvy o využití výsledků.
Stanovisko KaTA zveřejní na webových stránkách TA ČR.

5. Dílčí strategie ICT TA ČR pro období 2016-2019
Předsednictvo schválilo Dílčí strategii ICT TA ČR pro období 2016-2019

6. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejné zakázky TB9500MD201
Předsednictvo rozhodlo na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nabídky uchazeče
TELEMATIX SOFTWARE, a. s., Branická 14700 Praha, IČ: 26742659 ve veřejné zakázce
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malého rozsahu TB9500MD201 s názvem „Druhá fáze přípravy pro vývoj systému pro
evidenci drážních vleček“ jako nejvhodnější.

7. Úsek BETA – informace o minitendru MT01 veřejné zakázky TB99TACR999
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o výběru nejvhodnějšího návrhu řešení uchazeče
Vysoká škola podnikání a práva, a. s., v minitendru MT01 s názvem „Vymezení
metodologických postupů pro zajištění datové základny a ekonomických východisek pro
regulatorní ošetření tzv. sdílené ekonomiky“.
Předsednictvo bylo informováno, že dne 4. 10. se uskutečnilo jednání s resorty k této zakázce.

8. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 53. zasedání KR
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem odpovědi na Doporučení
a stanoviska z 53. zasedání KR a žádá KaTA o její dopracování s tím, že následně bude
předsedou TA ČR schválen a odeslán předsedovi KR.

9. Program ALFA – stručný souhrn statistického zhodnocení veřejných soutěží
Předsednictvo vzalo na vědomí stručný souhrn statistického zhodnocení veřejných soutěží
programu ALFA s předloženou prezentací dle požadavku z 314. zasedání přTA.

10. Program EPSILON – souhrn statistického zhodnocení veřejných soutěží
Předsednictvo vzalo na vědomí stručný souhrn statistického zhodnocení 1. veřejné soutěže
programu EPSILON.
11. Informace ze služební cesty do Krynice
Tento bod byl z důvodu nepřítomnosti PO přesunut na příští zasedání.

12. Usnesení 137. zasedání Pléna ČKR Praha, 30. 9. 2016
Předsednictvo bere na vědomí usnesení 137. zasedání Pléna České konference rektorů ze dne
30. 9. 2016.
13. Různé
Předsednictvo se dohodlo, že MB se zúčastní 14. Předsednictva RVŠ dne 20. 10. 2016.

MB uvedl, že se zástupci BMBF byla dohodnuta finální verze dokumentu ke spolupráci pro
4. veřejnou soutěž programu DELTA s názvem „Terms of Reference For German-Czech
Bilateral Co-funding of R&D Projects“. Tato bude předložena ke schválení na příští zasedání
přTA a bude sloužit jako metodický vzor pro další výzvy programu DELTA.
VK informoval o uskutečněné schůzce se zástupci KDI ke společnému projektu v rámci
Knowledge Sharing Program, kde bylo domluveno, že TA ČR se na tomto projektu bude
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podílet pouze zpracováním Analytické studie k porovnání inovačních systémů států V4.
Rozsah byl dohodnut na 20 stránkovém materiálu, obsah dle dohodnuté struktury.

VK dále informoval o účasti na konferencích:
• Inovace a mezioborová spolupráce v ortotice a protetice dne 3. 10. 2016 ve Vědeckotechnologickém parku Ostrava, mezinárodní akce věnovaná aplikacím moderních
technologií jako 3D tisku a DDM ve zdravotnictví.
• Slavnostní vyhlášení soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje 2016,
pořádané MSK a ARR dne 4. 10. 2016 od 18 h, prezentovány špičkové aplikační
výsledky VaV ve spolupráci firem a výzkumných organizací.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

13. 10. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 316. zasedání předsednictva TA ČR
Program 316. zasedání přTA
Rottová
Bunček
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