Zápis z 345. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-20/2017

29. 6. 2017, 10:00–14:05 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), Ing. Radim Klimeš (RK), Mgr. Lukáš
Kačena (LKa), Ing. Markéta Kühnelová (MK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 344. zasedání přTA
Zápis z 344. zasedání přTA ze dne 22. 6. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Program Národní centra kompetence 1 – další postup
Předsednictvo navázalo na diskuzi z 344. zasedání přTA k dalšímu postup v rámci přípravy
veřejné soutěže v rámci schváleného programu Národní centra kompetence 1 (NCK1).
Bylo dohodnuto, že KaTA připraví podklad s vytyčením základních problematických oblastí
pro přípravu veřejné soutěže NCK1, které by byly předloženy pracovní komisi.
Tato pracovní komise bude svolána na 2. polovinu července t. r.

3. Další upřesnění parametrů 1. VS programu ÉTA
Předsednictvo se opětovně zabývalo upřesněním parametrů pro 1. veřejnou soutěž
programu ÉTA a navázalo na diskuzi z 344. zasedání.

4. GAMA – postupu v rámci přípravy změny programu
Předsednictvu byl představen návrh postupu pro přípravu změny programu GAMA, a to
v návaznosti na prezentaci předběžných závěrů průběžného hodnocení programu GAMA,
předložených na 341. zasedání.
Předsednictvo se usneslo, že bude připraven nový program GAMA2.
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V souvislosti s finalizací průběžného hodnocení bylo ze strany KaTA uvedeno, že bude
předáno předsednictvu a zveřejněno na webových stránkách k veřejnému připomínkovému
řízení a po vypořádání připomínek dojde ke zveřejnění finálního materiálu na webu TA ČR.
Předsednictvo souhlasí s předloženým návrhem postupu.

5. Schválení odborných hodnotitelů, záležitosti OPO a KO
Předsednictvo schválilo odborné hodnotitele pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON:
• Ing. Františka Nekolu;
• Ing. Pavlu Matulovou, Ph.D.;
• Ing. Jana Lose;
• RNDr. Milana Presse;
• Ing. Pavla Žižku.
Předsednictvo jmenuje Ing. Ladislava Dvořáka, CSc. členem RP GAMA.

Předsednictvo jmenuje Ing. Pavlu Matulovou místopředsedkyní RP ZÉTA.

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

TE01020155
Předsednictvo schválilo žádost o prodloužení doby řešení, zvýšení celkových uznaných
nákladů a s tím související výši podpory a rozšíření strategické výzkumné agendy projektu
TE01020155.

Jednání a rozhodnutí o projektu TE01020155 se nezúčastnili MJ a VK z důvodu zamezení
střetu zájmů.
TF03000037
Předsednictvo na základě doloženého čestného prohlášení rozhodlo o podpisu Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory s příjemcem projektu TF03000037.
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8. Výzva RVVI k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů a Odborného orgánu
hodnotitelů pro Metodiku 2017+
Předsednictvo projednalo výzvu RVVI a dohodlo se na tom, že budou do Odborných panelů
a do Odborného orgánu hodnotitelů pro potřeby hodnocení výzkumných organizací
a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací za TA ČR navrženi
sektoroví specialisté, MB a vybrané osoby z Rad programů a hodnotících panelů (EHK a OP)
TA ČR. Zároveň bude výzva k případným nominacím předána i VR a KR.

9. Vypořádání připomínek k novému zákonu o podpoře VaVaI
Předsednictvo se zabývalo vypořádáním připomínek k novému zákonu o podpoře VaVaI
a vyjádřilo nesouhlas s takovýmto vypořádáním.

10. Pozvánky na akce
Dne 12. 7. se MB a PO zúčastní jednání na ÚV ke koordinaci zadání průřezových výzkumných
témat v oblasti Průmyslu 4.0, sdílené ekonomiky a souvisejících témat především v programu
BETA.
Dne 14. 7. se pracovní skupiny k programu THÉTA zúčastní také PO.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 10.-14. 7. 2017
Předsednictvo se dohodlo, že dne 20. 7. se zasedání přTA neuskuteční.

11. Vyhodnocení úkolů z usnesení vlády a úkoly z Národního programu reforem
Předsednictvo vzalo předložený přehled úkolů vyplývajících z usnesení vlády a z NPR na
vědomí a žádá KaTA, aby dále sledovala plnění úkolů z předložených materiálů.
12. Nový informační systém – postup prací
Předsednictvo bylo informováno o aktuálním stavu prací prováděných v rámci ISTA a vzalo je
na vědomí.

13. Informace o vývoji v oblasti daňových odpočtů na VaV
Předsednictvo bere na vědomí informaci o připravované schůzce zástupců SP ČR s MF ČR
a GFŘ k daňovým odpočtům na VaV, která se uskuteční dne 13. 7.
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14. Různé

Akční plán spolupráce se SP ČR a společná komunikace AVO-SP ČR-TA ČR
Předsednictvo souhlasí s předloženou verzí Akčního plánu spolupráce se SP ČR a dle dohody
s PO bude do tohoto plánu uvedena ještě jedna kontaktní osoba za TA ČR.

PO informoval, že na jednání RVVI dne 30. 6. by mělo proběhnout schválení členů do
Platformy pro společenské a humanitní vědy (SHV), jež bude poradním orgánem RVVI, se
kterými by TA ČR měla konzultovat přípravu veřejných soutěží.
Bylo dohodnuto, že TA ČR osloví zástupce Platformy SHV s žádostí o schůzku.

PO krátce informoval o možnosti podpisu Memorand o spolupráci s Izraelem a Kanadou pro
potřeby programu DELTA.
PK informoval, že dne 27. 6. se zúčastnil jednání na MPO, kde informoval o připravované
finalizaci průběžného hodnocení programu GAMA.
VK informoval o setkání s delegací kolumbijských univerzit, které se uskutečnilo dne 23. 6.
a jehož se zúčastnili i zástupci CzechInvest. Na tomto jednání byla podána informace
o činnosti TA ČR a aktivitách v rámci Taftie.

Dne 27. 6. se uskutečnila pracovní skupina pro mezinárodní spolupráci, kde byl mimo jiné
diskutován workshop česko-japonské spolupráce. Zde bylo dohodnuto, že tento workshop se
neuskuteční hlavně s ohledem na to, že TA ČR nemá dojednán termín výzvy v rámci
programu DELTA pro spolupráci s Japonskem.

Dne 28. 6. se VK zúčastnil konzultace s ekonomickými diplomaty organizované SP ČR.
Proběhly diskuze a výměny informací se zástupci všech prioritních zemí. Novým vědeckým
diplomatem v USA se stal p. Moravec, před jeho odletem do USA bude vhodné s ním připravit
schůzku, které by se zúčastnil i PO.
MB podal informaci z jednání Akademického poradního výboru Aliance Společnost 4.0,
kterého se dne 27. 6. zúčastnil.

Strana 4/5

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

13. 7. 2017 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 345. zasedání předsednictva TA ČR
Program 345. zasedání přTA
Rottová
Očko
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