Zápis z 335. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-10/2017

30. 3. 2017, 10:10–14:10 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), 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. Radim Klimeš (RK), Mgr. Lukáš
Kačena (LKa), Ing. Markéta Kühnelová (MK), Ing. Jan Krechl (JK)
Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 334. zasedání přTA
Zápis z 334. zasedání přTA ze dne 23. 3. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení předložených projektů na základě uskutečněných
závěrečných oponentních řízení.
3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TA04020886
Předsednictvo nevyhovuje námitkám příjemce projektu TA04020886 a potvrzuje platnost
vyměřené smluvní pokuty.

4. Předložení úpravy programu DELTA na RVVI
Předsednictvo schválilo předložené materiály pro úpravu programu DELTA a uložilo KaTA
předat je na Úřad vlády jako podklad pro dubnové jednání RVVI.
5. Schválení vyhlášení veřejné zakázky na technického dodavatele akce Den TA ČR 2017
Předsednictvo souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na technického dodavatele pro akci
Den TA ČR 2017.
6. RAD-04 Organizační řád TA ČR – verze 6
Předsednictvo schválilo předloženou verzi 6 RAD-04 Organizačního řádu TA ČR.
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7. Harmonogram a stav projektů podávaných do OP Zaměstnanost v gesci MPSV a dalších
projektů
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o projektu PROEVAL, GEECCO, GENDER NET ERA
NET PLUS COFUND a New HoRRIzon (H2020).

8. Spolupráce TA ČR a NBÚ – plnění úkolů Akčního plánu k Národní strategii kybernetické
bezpečnosti
Předsednictvo bere na vědomí informaci o stavu spolupráce s NBÚ – Národním centrem
kybernetické bezpečnosti na úkolech Akčního plánu k Národní strategii kybernetické
bezpečnosti a ukládá bezpečnostnímu řediteli podat další informaci do konce dubna 2017.
9. Strategie ICT – přehled o kompetencích a rozložení know how v agentuře ve vztahu
k implementaci ISTA
Předsednictvo vzalo na vědomí plnění úkolu z 328. zasedání, na základě něhož byl zpracován
přehled o kompetencích a rozložení know-how v agentuře ve vztahu k implementaci ISTA.

10. Strategie ICT – PR balíček obsahující uživatelskou příručku ISTA
Předsednictvo vzalo na vědomí plnění úkolu z 328. zasedání, kdy byl připraven
tzv. „komunikační balíček“ pro uživatele ISTA obsahující:
•
•

•
•

krátké video o systému ISTA;
připraveny a odeslány e-maily externím uživatelům IS Patriot o spuštění ISTA
a migraci dat;
uživatelskou příručku a
úvodní online průvodce.

11. Plánované akce
Předsednictvo se dohodlo, že konference o ekonomické diplomacii se dne 6. 4. zástupce
TA ČR nezúčastní.
Předsednictvo bere na vědomí termín schůzky s předsednictvem GA ČR, která se uskuteční
dne 9. 5. 2017 od 15-16 v sídle TA ČR.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 3.-7. 4. 2017.

VK se v termínu 4.–5. 4. zúčastní Final Reporting Ceremony and Senior Policy Dialogue ve
Varšavě.

Dne 4. 4. se v sídle TA ČR uskuteční workshop o veřejných zakázkách ve smyslu nového
zákona.
Dne 7. 4. se v sídle TA ČR uskuteční jednání High-level Policy Dialogue v rámci projektu KSP
s účastí zástupců MPO.
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Dne 7. 4. se také v sídle TA ČR uskuteční schůzka se studenty z Cambridge University, které se
zúčastní MB a LKa.
MB se dále dne 4. 4. zúčastní jednání Rady ESIF a 20. 4. jednání Rady programu TRIO.
Dne 10. 4. se v sídle TA ČR uskuteční školení tazatelů projektu INKA, kterého se zúčastní
zástupci z krajů.
TA ČR pořádá dne 11. 4. seminář pro resorty a následně pro dodavatele programu BETA.

12. Různé

Informace z 57. zasedání KR
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z 57. zasedání KR, které se uskutečnilo dne 24. 3.
v sídle TA ČR a v návaznosti na Doporučení a stanoviska z tohoto zasedání KaTA připraví
odpověď.

Pro potřeby účasti zástupce přTA na 58. zasedání KR, které se uskuteční v Želevčicích
u Slaného, se PO domluví s předsedou KR. PK by se v případě potřeby 58. zasedání KR
zúčastnil.
LK informoval o účasti na jednání k Průmysl 4.0, které se zúčastnil dne 29. 3. a v tento den se
PO sešel s p. Prokšem a Holoubkem z MPO k projednání vyhlášení 3. veřejné soutěže
programu EPSILON.
VK podal informaci z Česko-korejského energetického workshopu (match-making)
s partnerskou agenturou KETEP, který se uskutečnil dne 29. 3. v sídle TA ČR.
Dále podal informaci ze semináře na MZV – VB a Brexit.
PK informoval o účasti na Česko-korejské tiskové konferenci k zahájení společného projektu
s názvem „Vývoj regenerativních a léčivých přípravků moderní terapie na bázi kultivovaných
mesenchymálních kmenových buněk z tkáně pupečníku“ v Brně.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí

Příští zasedání:
Místo konání:

7. 4. 2017 od 12:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
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Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

Prezenční listina z 334. zasedání předsednictva TA ČR
Program 334. zasedání přTA
Rottová
Očko
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