Zápis z 325. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-44/2016

22. 12. 2016, 9:10–14:30 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)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 324. zasedání přTA
Zápis z 324. zasedání přTA ze dne 15. 12. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Akční plán PR aktivit TA ČR na rok 2017 v souvislosti s akcemi Taftie
I. Drábková informovala o novinkách připravovaných v rámci PR aktivit pro rok 2017
týkajících se zlepšení prezentace TA ČR navenek, komunikace s veřejností a interní
komunikace.
Předsednictvo schválilo Akční plán PR aktivit TA ČR na rok 2017 s drobnými úpravami
a v rámci PR aktivit konstatuje, že je potřeba posílit publicitu TA ČR prostřednictvím
úspěšných projektů financovaných TA ČR a zaměřit se na cílené zájmové skupiny.

3. Akční plán implementace strategie rozvoje TA ČR
Předsednictvo se zabývalo předloženým Akčním plánem implementace strategie rozvoje
TA ČR a dohodlo se, že jej KaTA rozešle přTA k učinění dalších připomínek. Následně jej KaTA
předloží opětovně na zasedání přTA.
4. Rozpočet na rok 2017 a předpoklad čerpání účelové podpory v roce 2018 a střednědobém
výhledu
Předsednictvo schválilo vnitřní rozčlenění rozpočtu (institucionálních výdajů) na rok 2017.

Předsednictvo projednalo předložené rozvržení účelové podpory na léta 2018 – 2020
a zadalo Kanceláři TA ČR závěry zapracovat do návrhu rozpočtu předkládanému RVVI s tím,
že finální podoba přehledu pro předložení na RVVI bude ještě v rámci interních schůzek
a v návaznosti na jednání s ÚV dohodnuta do termínu 19. 1. 2017.
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5. Přehled námětů na zlepšení činnosti TA ČR
Projednání tohoto bodu se přesouvá na příští zasedání přTA.

6. TA04030454 – odložení schválení změny a prodloužení termínu pro odevzdání průběžné
zprávy
Předsednictvo souhlasilo s vyvoláním mimořádné schůzky se všemi příjemci podpory
projektu TA04030454, na které bude projednáno změnové řízení projektu.
Byl schválen posun termínu pro odevzdání Průběžné zprávy a příjemce je povinen vrátit
nespotřebované finanční prostředky na účet TA ČR. O případném navrácení těchto
prostředků, eventuálně jejich části, bude rozhodnuto až na základě mimořádné schůzky.

7. Úsek BETA – rozhodnutí související s Opatřeními k realizaci programu BETA/2 schválenými
na 318. zasedání přTA
Předsednictvo diskutovalo o předložených záležitostech a po vysvětlení podkladových
materiálů se dohodlo, že:
•

•

na základě doporučení hodnoticí komise byla vybrána nabídka uchazeče,
IČ: 04626133 fnx.io, s. r. o., se sídlem Pod Lipami 1172, Řevnice, 252 30, ve veřejné
zakázce malého rozsahu s názvem „Rozvoj a údržba aplikace ISRB 2017“ jako vhodná.
na základě doporučení hodnoticí komise, rozhodlo o výběru nabídky uchazeče,
IČ: 04626133 fnx.io, s. r. o., se sídlem Pod Lipami 1172, Řevnice, 252 30, ve veřejné
zakázce malého rozsahu s názvem „Rozvoj a údržba aplikace Průvodce podáním
nabídky 2017“, která byla vybrána jako nejvhodnější.

Předsednictvo dále schválilo zadávací dokumentaci, režim zadávacího řízení a vyhlášení
veřejné zakázky na zajištění odborné expertní pomoci pro Program BETA/2.

8. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejné zakázky TI00UVCR001
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o uzavření rámcové
smlouvy se všemi uchazeči, kteří podali nabídku na uzavření rámcové smlouvy ve veřejné
zakázce TI00UVCR001 s názvem „Návrh perspektiv výzkumu reagujícího na důsledky,
tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Společnost 4.0) – Etapa 2“.
Rámcová smlouva bude uzavřena s následujícími uchazeči: Vysoká škola podnikání a práva,
a. s., GaREP, spol. s r. o., České vysoké učení technické v Praze, Technologické centrum AV ČR,
Elektrotechnická asociace České republiky, Vysoká škole ekonomická v Praze a Mendelova
univerzita v Brně.

9. ISTA – návrh režimu postupu za účelem uspokojení provozní potřeby – integrace EIS JASU
Předsednictvo schválilo předložený Návrh režimu postupu za účelem uspokojení provozní
potřeby – integrace EIS JASU do ISTA.
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10. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 55. zasedání KR
Předsednictvo schválilo předložený návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska
z 55. zasedání KR a žádá KaTA o její odeslání předsedovi KR.
11. Schválení Plánu činností přTA na rok 2017
Předsednictvo schválilo předložený Plán činností přTA na rok 2017.

12. Příprava podkladů pro společné zasedání přTA, VR a KR
Předsednictvo schválilo konečný návrh programu a pověřilo KaTA zpracováním podkladů
k jednotlivým bodům programu společného zasedání přTA, VR a KR, a to do termínu 9. 1.
2017.
13. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení Internal Terms of Reference for German-Czech
Bilateral Co-funding of R&D Projects
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení „Internal Terms of Reference
for German-Czech Bilateral Co-funding of R&D Projects“ pro potřeby DELTA 4:

Předsednictvo schválilo znění Internal Terms of Reference for German-Czech Bilateral
Co-funding of R&D Projects“ pro potřeby DELTA 4.

14. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžné informace o programech TA ČR za měsíc listopad
2016.

15. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžné informace o čerpání rozpočtu za měsíc listopad
2016.
16. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžné informace o stavu kontrol za měsíc listopad 2016.

17. Spolupráce TA ČR a NBÚ – Národní centrálou kybernetické bezpečnosti
Předsednictvo bere na vědomí informaci o úkolech pro TA ČR uvedených v Akčním plánu
k Národní kybernetické bezpečnosti a ukládá bezpečnostnímu řediteli předložit na jednání
přTA informaci o stavu příprav na jednání dotčených subjektů.
18. Různé

Zápis z jednání s korejskými partnery ze dne 19. 12. 2016
VK informoval o jednání s korejskými partnery (MOTIE, KIAT a Keit Europe Office), které se
uskutečnilo dne 19. 12. i za účasti PO.
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Pozvánka na 35. schůzi VVVKMT
Předsednictvo bere na vědomí informaci o konání 35. schůze VVVKMT, která se uskuteční
dne 8. 2. 2017 s tím, že zástupce TA ČR se jednání za stávajícího programu nezúčastní.

Vypořádání připomínek z MPŘ k návrhu programu ÉTA
Předsednictvo projednalo vypořádání připomínek k návrhu programu ÉTA vzešlých
z meziresortního připomínkového řízení a dohodlo se na jeho finálním znění.

EPSILON 2. VS - Odstoupení projektu po vyhlášení výsledků veřejné soutěže
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že s příjemci projektu TH02010679 nebude
uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z důvodu nemožnosti realizace projektu na straně
příjemce.
PK informoval o účasti na diskuzi k financování inovací v ČR, která se uskutečnila
v Evropském domě dne 20. 12. 2016.
PO a MB informovali o uskutečněných jednáních pracovních skupin:
•
•

20. 12. Pracovní skupina MŽP-TA ČR
21. 12. Pracovní skupina MD-TA ČR

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

5. 1. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 325. zasedání předsednictva TA ČR
Program 325. zasedání přTA
Rottová
Očko
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