Zápis z 343. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-18/2017

15. 6. 2017, 9:05–13:05 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), Mgr. Lukáš Kačena (LKa),
Ing. Markéta Kühnelová (MK)
Ing. Radim Klimeš (RK)

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 342. zasedání přTA
Zápis z 342. zasedání přTA ze dne 8. 6. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Předložení návrhu na změnu programu DELTA do meziresortního připomínkového řízení
Předsednictvo schválilo předložené materiály k návrhu na změnu programu DELTA a ukládá
KaTA jejich zaslání do meziresortního připomínkového řízení (.
3. Reakce na Akční plán spolupráce se SP ČR
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem Akčního plánu spolupráce se Svazem
průmyslu a dopravy ČR a Plánem společných aktivit TA ČR, SP ČR a AVO, ke kterým byly ze
strany SP ČR učiněny připomínky.
KaTA zajistí vypořádání připomínek SP ČR a zašle je SP ČR s tím, že dále KaTA zajistí
začátkem července schůzku k finálnímu vypořádání obou materiálů

4. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu DELTA
Předsednictvo schválilo výsledky přijímání návrhů projektů (formální kontroly) do 4. veřejné
soutěže programu DELTA předložené Komisí pro přijímání návrhů projektů a uložilo KaTA
zveřejnit předložené výsledky na webových stránkách TA ČR a zaslat daným uchazečům
Rozhodnutí o nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže.

5. Průběžné hloubkové hodnocení CK 2
Předsednictvo vzalo na vědomí stanoviska členů hodnotících komisí v rámci průběžného
hloubkového hodnocení CK 2.
Předsednictvo souhlasí s pokračováním finanční podpory 11 projektů podpořených v rámci

Strana 1/3

2. veřejné soutěže programu CK ve stávající podobě s tím, že příjemce centra TE02000077
bude vyzván k nápravě zjištěných nesrovnalostí a všichni příjemci podpory v tomto projektu
budou upozorněni, že v případě, že se tak nestane, může být projekt zastaven.

Všem pokračujícím 11 centrům bude zasláno vyrozumění o výsledku ukončení 2. fáze
průběžného hloubkového hodnocení.
V září t. r. se uskuteční jednání pověřených konzultantů, kde jim budou prezentovány
výsledky průběžného hloubkového hodnocení CK 2.

6. BETA1 – rozhodnutí o výsledcích závěrečných hodnocení projektů
Předsednictvo schválilo ukončení předložených projektů na základě závěrečných
oponentních řízení.
7. Spolupráce s Českou rozvojovou agenturou
Předsednictvo vzalo předložené informace o spolupráci s ČRA na vědomí a souhlasí
s navrženým postupem spolupráce v rámci programu B2B realizovaného ČRA.
Zároveň bude zástupce ČRA přizván do pracovní skupiny TA ČR pro mezinárodní spolupráci.

8. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 58. zasedání KR
Předsednictvo projednalo předložená Doporučení a stanoviska vyplývající z 58. zasedání KR.
Naformulováním odpovědi na Doporučení a stanoviska z 58. KR byla pověřena tajemnice
přTA ve spolupráci s KaTA.
9. Pozvánky na akce
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 19.-23. 6. 2017.

Předsednictvo se dohodlo, že:
• Kulatého stolu I. k programu THÉTA se dne 19. 6. zúčastní PO;
• Kulatého stolu II. k programu THÉTA se dne 20. 6. zúčastní PK;
• konference „Průmysl 4.0: Role finančního ředitele a finančního řízení“ se dne 21. 6.
zúčastní LK;
• 19. Předsednictva RVŠ dne 22. 6. se zúčastní MJ;
• 59. zasedání KR TA ČR dne 22. 6. se zúčastní PO a MB;
• jednání Rady pro komercializaci VŠB-TUO se dne 22. 6. zúčastní VK;
• Českého festivalu inovací v Berlíně, který se uskuteční v termínu 22.-24. 6. se
zástupce TA ČR nezúčastní.
Předsednictvo se dohodlo na čase jednání červencových zasedání přTA:
• 13. 7. – od 10 h
• 20. 7. – od 10 h.
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Dne 27. 7. se uskuteční výjezdní zasedání předsednictva TA ČR v Ostravě.

10. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období květen
2017.
11. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období květen 2017.

12. Usneseni 141. zasedání Pléna ČKR a usnesení Společného zasedání SRK a ČKR
Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení 141. zasedání Pléna České konference rektorů ze
dne 8. 6. a usnesení Společného zasedání Slovenské rektorské konference a ČKR ze dne 9. 6.
Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

22. 6. 2017 od 13:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 343. zasedání předsednictva TA ČR
Program 343. zasedání přTA
Rottová
Očko
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