Zápis z 344. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-19/2017

22. 6. 2017, 13:10–16:05 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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), Ing. Radim Klimeš (RK), Ing. Markéta Kühnelová (MK),
Mgr. Lukáš Kačena (LKa)
RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 343. zasedání přTA
Zápis z 343. zasedání přTA ze dne 15. 6. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Program Národní centra kompetence 1 – další postup
Předsednictvo se zabývalo dalším postupem při přípravě veřejné soutěže v rámci programu
Národní centra kompetence 1 (NCK1), a to i v souvislosti se závěry vyplývajícími
ze 73. zasedání VR TA ČR.

Předsednictvo se dohodlo, že bude ustavena pracovní komise dle doporučení VR a vybraní
členové VR budou do této komise přizváni. Ze strany přTA a KaTA budou ještě členové
komise nominováni ve spolupráci s PO.
Následně bude zajištěna organizace jednání této pracovní komise.

3. Agenda jednání výjezdního zasedání přTA v Ostravě
Předsednictvo se zabývalo návrhem témat na program výjezdního zasedání, které se
uskuteční dne 27. 7. 2017 v Ostravě.
Účast na tomto zasedání potvrdili všichni členové přTA a za KaTA se jej zúčastní R. Klimeš
a další dle potřeby.
Témata na program tohoto zasedání byla určena následovně:
• Národní centra kompetence 1
• GAMA 2 – příprava nového programu
• APISTA – kontrola plnění úkolů

Pro potřeby tohoto jednání budou zpracovány podklady – jejich obsah bude diskutován s PO.
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4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TA04010776
Předsednictvo rozhodlo o předčasném ukončení řešení projektu TA04010776 na základě
žádosti příjemce.

5. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu EPSILON
Předsednictvo schválilo výsledky přijímání návrhů projektů (formální kontrola) do 3. veřejné
soutěže programu EPSILON předložené Komisí pro přijímání návrhů projektů a ukládá KaTA
zveřejnění předložených výsledků na webových stránkách TA ČR a zaslat daným uchazečům
Rozhodnutí o nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže.
6. Další upřesnění parametrů 1. VS programu ÉTA
Předsednictvo se zabývalo zpřesněním některých parametrů 1. veřejné soutěže programu
ÉTA v návaznosti na 339. zasedání a diskutovalo zejména délku řešení projektů a odložilo
rozhodnutí na další zasedání.
7. Schválení odborných hodnotitelů, záležitosti OPO a KO
Předsednictvo schválilo odborné hodnotitele pro 3. VS programu EPSILON následovně:
• Ing. Jana Vávru, Ph.D.;
• Jiřího Nedomu;
• Ing. Petra Rezka;
• Mgr. Romana Paška;
• Mgr. Evu Bartoňovou.
Předsednictvo jmenuje Mgr. Lukáše Kačenu předsedou RP ZÉTA.
Předsednictvo jmenuje Mgr. Daniela Ference, Ph.D., do RP BETA.

Předsednictvo bere na vědomí rezignaci Mgr. Aleše Vlka, Ph.D. a Mgr. Jany Dvořáčkové, Ph.D.
na členství v RP ZÉTA.

KaTA byla pověřena, aby zahájila přípravy potřebné pro získání nominací do EHK a RP
programu ÉTA.

8. Projekty připravené pro vyhlášení veřejnou zakázkou v rámci programu BETA2
Předsednictvo rozhodlo o dokončení připravených projektů a jejich následném vyhlášení
předloženým typem zadávacího řízení.

Zadávací dokumentace projektů veřejných zakázek schválí předseda bezprostředně před
jejím vyhlášením. V jeho nepřítomnosti místopředseda TA ČR.
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9. Spolupráce s AFI, AmCham a ČIN – postup v řešení úkolu
Předsednictvo rozhodlo o tom, že současný stav uzavřených memorand, tedy společné
memorandum s AmCham a AFI, je v současné době vyhovující a není potřeba uzavírat
separátní memoranda s dotčenými organizacemi.
10. Závěry a úkoly vyplývající ze 73. zasedání VR
MB a LK informovali o průběhu a závěrech ze 73. zasedání VR, které se uskutečnilo dne 15. 6.
2017.
Předsednictvo bere na vědomí tyto informace a pověřuje KaTA zajistit požadované záležitosti
i v souvislosti s přípravou 74. zasedání VR dne 18. 8. 2017.

11. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že předání Ceny předsedkyně GA ČR se dne 21. 9. zúčastní MJ.

VK informoval, že dne 23. 6. se v sídle TA ČR, na základě spolupráce s CzechInvest, uskuteční
setkání s delegací kolumbijských univerzit.

Dne 27. 6. se uskuteční pracovní skupina pro mezinárodní spolupráci, které se zúčastní VK
a také se na MPSV uskuteční schůzka k NIF, které se zúčastní PK.
Téhož dne se MB zúčastní jednání Akademického poradního výboru Aliance Společnost 4.0.

Dne 28. 6. pořádá SP ČR konzultace s ekonomickými diplomaty, kterých se zúčastní VK
a E. Bendlová.
V tento den se na TA ČR uskuteční přednáška doc. Blažky na téma „Globální produkční sítě
a jejich implikace pro Česko“.
Dne 29. 6. se v sídle TA ČR uskuteční jednání s AV ČR k tématu smluvního výzkumu.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 26.-30. 6. 2017.

12. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období
leden-květen 2017.

13. Základní informace o novém nařízení k ochraně osobních údajů od května 2018
Předsednictvo vzalo na vědomí informace k postupu TA ČR s nakládáním osobních údajů
v souvislosti s novým nařízením v Úředním věstníku EU o ochraně osobních údajů, které má
platnost od května roku 2018.
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14. Různé

Usnesení z 19. zasedání Předsednictva RVŠ
Předsednictvu bylo zprostředkováno usnesení z 19. zasedání Předsednictva RVŠ ze dne
22. 6., kterého se nakonec MJ nezúčastnil.
Předsednictvo vzalo toto usnesení na vědomí.

MB informoval o účasti na semináři „Vedou státní dotace firemního výzkumu a vývoje
k novým výsledkům?“, kterého se dne 15. 6. zúčastnil společně s LKa.

Dne 21. 6. se uskutečnilo jednání pracovní skupiny MSPV-TA ČR, kterého se zúčastnil PO
a MB.

MB dále podal krátkou informaci z jednání Rady vlády pro veřejnou správu, které se dne
22. 6. zúčastnil a prezentoval zde informace o TA ČR a jejích programech.

VK informoval o své účasti na jednání Rady pro komercializaci VŠB-TUO, které se dne 22. 6.
zúčastnil.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

29. 6. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 344. zasedání předsednictva TA ČR
Program 344. zasedání přTA
Rottová
Bunček
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