Zápis z 329. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-4/2017

10. 2. 2017, 10:15–13:15 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), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Lukáš Kačena (LKa)

doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Luděk Knorr (LK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 328. zasedání přTA
Zápis z 328. zasedání přTA ze dne 26. 1. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Návrh průběžného hodnocení programu GAMA
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem, jak by mělo být zpracováno průběžné
hodnocení programu GAMA.
KaTA využije připomínek PK a MB k přípravě hodnocení a předběžné závěry z hodnocení
budou přTA předloženy v květnu 2017.

3. Schválení Plánu auditů 2017
Předsednictvo schválilo Plán auditů na rok 2017 v předloženém znění.

4. Akční plán zahraniční spolupráce TA ČR pro rok 2017 – vyhodnocení AP 2016
Předsednictvo schválilo Akční plán mezinárodní spolupráce TA ČR pro rok 2017
v předloženém znění a tento bude předložen členům pracovní skupiny pro mezinárodní
spolupráci TA ČR na vědomí.

5. Plán aktivit mezinárodní spolupráce TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí plánované aktivity v rámci mezinárodní spolupráce TA ČR
a souhlasí s navrženým plánem aktivit a pověřuje KaTA jejich provedením a podáním
informace o jejich plnění na jednání přTA v dubnu 2017.
6. Dohoda o spolupráci s brazilskou institucí FAPESP
Předsednictvo schválilo návrh Cooperation Agreement mezi TA ČR a brazilskou institucí
São Paulo Research Foundation (FAPESP) a pověřuje KaTA po dohodě s PO zajištěním
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vhodné příležitosti pro podpis dokumentu, s tím, že jako právně závazná bude platit anglická
verze smlouvy.

7. Záležitosti hodnocení návrhů projektů
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na následující zasedání.

8. Schválení finálního znění Akčního plánu implementace strategie TA ČR
Předsednictvo schválilo finální verzi Akčního plánu implementace strategie TA ČR.

9. TA04011279 – žádost o zvýšení celkových uznaných nákladů a s tím související výše
podpory, přidání nového výsledku do projektu, změny názvu období a dílčích činností daného
období projektu
Předsednictvo souhlasí s žádostí o zvýšení celkových uznaných nákladů příjemce projektu
TA04011279 a s tím související výše podpory, přidání nového výsledku do projektu, změny
názvu období a dílčích činností daného období projektu. Požadavek vyplynul z vývoje na
relevantním trhu; navrhované změny přispějí k lepšímu využití vložených prostředků.
10. Stav interních a externích pracovních skupin TA ČR a návrhy na jejich aktualizaci
Předsednictvo souhlasí s předloženou aktualizací přehledu pracovních skupin interních
a externích.
11. Náměty na zlepšení činnosti TA ČR
P. Jirman představil zpracovaný přehled dle dohodnuté struktury z 326. zasedání
i s doplněním doporučení z výstupů TA ČR realizovaných interních projektů ukončených
v roce 2015.

Bylo dohodnuto, že finalizace dokumentu bude zpracována nejpozději do konce února ve
spolupráci s odpovědnými osobami.
Zpracovatel byl pověřen dalším rozšířením přehledu námětů o 1 list – cíle a opatření ze všech
strategických dokumentů TA ČR, včetně APISTA.

12. Rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Expertní podpora v souvislosti se zavedením programu
BETA 2“
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
JURISTIC spol. s r. o., náměstí Republiky 204/30, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČ: 291 25 120,
ve veřejné zakázce s názvem „Expertní podpora v souvislosti se zavedením programu
BETA2“, jako vhodné.
Předsednictvo souhlasí s doporučeními komise a ukládá KaTA dle toho konat:
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Komise doporučuje, aby byl návrh smlouvy předložený účastníkem zrevidován právním
úsekem TA ČR. Komise doporučuje, aby v části zajištění parkovacího stání zadavatel zvážil
všechny možnosti pro zajištění nejvyšší hospodárnosti, účelnosti a efektivity. Komise dále
doporučuje, aby zadavatel s výše uvedeným vybraným účastníkem uzavřel smlouvu za
předpokladu, že tento předloží požadovanou kopii diplomu.

13. Úsek BETA – rozhodnutí o výsledcích závěrečných hodnocení projektů
Předsednictvo rozhodlo o ukončení níže uvedených projektů na základě Závěrečných
oponentních řízení:
TB940MPO002,
TB05MPSV010,
TB0500MV002,
TB0500MV003,
TB9500MV002,
TB9500MV004,
TB9500MV005,
TB03MPSV009,
TB040MZP001,
TB03MPSV003
a TB02CUZK004.

14. BETA 2 – rozhodnutí o zařazení dalšího orgánu státní správy Kanceláře prezidenta republiky
mezi uživatele/navrhovatele potřeb
Předsednictvo souhlasí s účastí Kanceláře prezidenta republiky coby budoucího uživatele
a předkladatele potřeb a ukládá KaTA upravit v této souvislosti znění programu BETA2.
Předsednictvo konstatuje, že se jedná o výjimečnou záležitost, která nezadává precedent pro
přidávání dalších uživatelů.
KaTA zajistí písemné pověření nebo vyjádření souhlasu pro výkon funkce odborného garanta
Správy Pražského hradu od Kanceláře prezidenta republiky.

Předsednictvo ukládá předloženou potřebu řešit standardní cestou administrace potřeby
– příprava projektu.

15. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že akce Školení a networking pro regionální inovační agentury
a klastry na téma podpory malých a středních podniků se dne 20. 2. v Praze zúčastní
T. Perglová, která zároveň na akci přednáší.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 13.-17. 2. 2017.

16. Nový informační systém - postup prací
Tento bod byl přesunut na následující zasedání.

17. Odpověď na Doporučení a stanoviska z 56. zasedání KR
Předsednictvo bere na vědomí odpověď na Doporučení a stanoviska z 56. zasedání KR
a informaci o uskutečnění 57. zasedání až v březnu 2017.
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18. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období leden 2017
Předsednictvo bere na vědomí zprávu o změnových řízeních za období leden 2017.

19. EPSILON 2. VS – odstoupení projektu po vyhlášení výsledků veřejné soutěže
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že s příjemcem projektu TH02020576
nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory.
20. Zpráva z konzultace s Evropskou komisí a z konzultace s rakouským LMC a FFG
Tento bod byl přesunut na následující zasedání.
21. Aktualizace stavu příprav akcí TAFTIE
Tento bod byl přesunut na následující zasedání.

22. Spolupráce TA ČR s kanadským státem Ontario
Předsednictvo bere na vědomí navázání kontaktu s Ministry of Research and Innovation
(MRI) z kanadské provincie Ontario a pověřuje KaTA další komunikací s MRI a paralelně se
také spojit s National Research Council Canada v souvislosti s možným zapojením Kanady do
5. veřejné soutěže programu DELTA. O vývoji situace bude přTA informováno.
23. Informace o setkání Platformy žen ve výzkumu a podnikání
Předsednictvo bere na vědomí informaci o setkání Platformy žen ve výzkumu a podnikání,
které se uskuteční dne 28. 3. 2017 od 13:00 – 16:30 v prostorách TA ČR.

24. Konání kulatého stolu k programu ÉTA
Předsednictvo projednalo termín konání kulatého stolu k programu ÉTA s tím, že navrhuje
posunout tento termín na 2. polovinu března a ukládá KaTA stanovit pevný termín konání
kulatého stolu.
25. Různé
PO s PK informovali o služební cestě do Izraele, která se uskutečnila v termínu 6.–8. 2. 2017.

V souvislosti s dohodnutými závěry z této cesty byla KaTA pověřena, aby připravila e-mail se
všemi potřebnými informacemi.

Předsednictvo na závěr jednání diskutovalo o přípravě na tiskovou konferenci k vyhlášení
DELTA 4. VS dne 14. 2. za účasti premiéra Sobotky a o harmonogramu jednání, které by mělo
tiskové konferenci předcházet. Členové přTA a sekční ředitelé obdrželi harmonogram jednání
prostřednictvím e-mailu.
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Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

15. 2. 2017 od 11:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 329. zasedání předsednictva TA ČR
Program 329. zasedání přTA
Rottová
Očko
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