Zápis z 321. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-40/2016

15. 11. 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)

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

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 320. zasedání přTA
Zápis z 320. zasedání přTA ze dne 3. 11. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TA04010165
Předsednictvo na základě doložených skutečností příjemcem rozhodlo o předčasném
ukončení řešení projektu TA04010165.

TH02030644
S ohledem na to, že v návrhu projektu TH02030644 je uvedena matematická chyba
v rozpočtu v tabulce, ale v textu návrhu projektu je číslo uvedeno správně, předsednictvo
rozhodlo, že bude dle textu upraven rozpočet, a to před podpisem Smlouvy s příjemcem
projektu.

TA04021583
Předsednictvo schválilo změnu hlavního řešitele projektu TA04021583 a s tím dojde i ke
snížení míry podpory a změně rozpočtu projektu, a to v souladu se snahou zachovat projekt
a splnit jeho cíle.

TE01020036
Předsednictvo schválilo změnu dalšího účastníka projektu TE01020036 k datu 3. 3. 2016,
s tím, že rozhodnutí přTA je v souladu s předchozími doporučeními v rámci projektu.
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TH01030238
Předsednictvo souhlasí s výpovědí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory s příjemcem
projektu TH01030238.

3. Posun termínu dodání průběžných zpráv za rok 2016 a Posun termínu odevzdání aktualizace
implementačního plánu
S ohledem na zjištění KaTA, že termín dodání průběžných zpráv za rok 2016 a termín
odevzdání aktualizace implementačních plánů nereflektuje, že příjemce nemusí mít dostatek
informací a podkladů ke zpracování dokumentů, se přTA dohodlo, že bude upravena
terminologie tak, aby nedocházelo k dezinformaci příjemců.
Předsednictvo rozhodlo o posunutí termínů:
•
•

průběžných zpráv za rok 2016 do 30. 1. 2017;
odevzdání aktualizace implementačních plánů do 31. 7. 2017.

KaTA zajistí, že příjemci budou dostatečně informováni o této změně, tedy zveřejní informace
na webu, rozešle je e-mailem a uvede je do Newsletteru.

4. Rozpočet TA ČR s ohledem na finanční prostředky na zaměstnance
Předsednictvo se zabývalo předloženými podklady souvisejícími s rozpočtem TA ČR
v návaznosti na finanční prostředky na zaměstnance TA ČR.
5. Směrnice před uplynutím intervalu revize – další postup
Předsednictvo souhlasilo s návrhem KaTA ponechat předkládané směrnice v aktuální podobě
s ohledem na to, že k těmto vnitřním předpisům nebyly doručeny podněty zásadního
charakteru.

6. Závěry a úkoly vyplývající z 66. zasedání VR
Předsednictvo projednalo závěry vyplývající z 66. zasedání VR, které se uskutečnilo dne
11. 11.
7. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
•
•
•
•
•

•

32. schůze VVVKMT dne 16. 11. 2016 se zástupce TA ČR nezúčastní;
SME Instrument Conference ve dnech 23. a 24. 11. se zúčastní VK;
slavnostního předávání ocenění MŠMT dne 30. 11. se zúčastní PK;
oslav 25. výročí nezávislosti Kazachstánu dne 5. 12. se zúčastní VK;
koncertu hudební skupiny PRAGUE CELLO QUARTET v Betlémské kapli dne 5. 12. se
zúčastní PK;
Týdnu výzkumu, vývoje a inovací pořádaného dne 6. 12. 2016 se zúčastní MJ
a vystoupí zde v rámci plenární sekce INOVACE 2016.
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8. SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže v6
Předsednictvo projednalo předložený návrh úprav SME-11 Směrnice pro přípravu
a vyhlášení veřejné soutěže v souvislosti s potřebou revize Všeobecných podmínek
v návaznosti na změnu zákona provedenou novelou č. 194/2016 Sb., jejichž nositelem je
uvedená směrnice, a s tím související revize vzorové smlouvy o účasti na řešení projektu.
Předsednictvo schválilo revizi směrnice SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže
– verze 6.

9. Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně spokojenosti s TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí výstupy dotazníkového šetření a požaduje, aby shrnutí
informací získaných z dotazníku spokojenosti bylo zveřejněno.

10. Informace ze semináře k VaV v PSP ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace z uskutečněného semináře s názvem „O cílech
a podmínkách podpory výzkumu a vývoje v Česku“, který se uskutečnil dne 3. 11. 2016
v PSP ČR.
11. Společné zasedání přTA, VR a KR
Předsednictvo se zabývalo přípravou společného zasedání přTA, VR a KR dne 19. 1. 2017
s ohledem na stanovení témat a následně zpracování programu tohoto zasedání.

12. Vyhodnocení úkolů z usnesení vlády
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené vyhodnocení úkolů z usnesení vlády, kde TA ČR
nepřibyl žádný nový úkol.
13. TB0200MV026 – informace o stavu PCP v programu BETA a o dalším postupu v programu
BETA/2
Předsednictvo bere na vědomí informaci o stavu projektu „Vývoj softwaru pro popis
archiválií na základě nových Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP“
v programu BETA a informaci o dalším postupu v programu BETA/2.
14. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období říjen 2016
Předsednictvo bere na vědomí zprávu o změnových řízeních za období říjen 2016.

15. Informace o postupu Kanceláře v případě žádostí o posunutí termínu dosažení výsledků
na dobu po ukončení řešení projektu
Předsednictvo vzalo na vědomí postup KaTA ohledně žádostí o posun termínu dosažení
výsledků na dobu po ukončení řešení projektu.
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16. Informace z 54. zasedání KR
MJ informoval přTA o své účasti na části 54. zasedání KR, které se uskutečnilo dne 11. 11.
v Plzni.
17. Různé

Příprava projektu COFUND CHIST ERA
Předsednictvo bylo informováno o uskutečněné schůzce účastníků projektu COFUND CHIST
ERA dne 7. 11. v Paříži.
VK informoval o účasti na akci „Neříkejte NE mezinárodním projektům“, kterou pořádalo
TC AV ČR dne 9. 11. 2016.
VK předložil přTA certifikát předaný Úřadem pro civilní letectví.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

1. 12. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 321. zasedání předsednictva TA ČR
Program 321. zasedání přTA
Kropáčková, Křepelková
Očko
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