Zápis z 346. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-21/2017

13. 7. 2017, 9:05–12:30 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)

Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK), Ing. Radim Klimeš (RK), Mgr. Lukáš
Kačena (LKa)
Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Ing. Markéta Kühnelová (MK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 345. zasedání přTA
Zápis z 345. zasedání přTA ze dne 29. 6. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. DELTA – vypořádání připomínek k programu
Předsednictvo schválilo předložený návrh vypořádání s drobnými úpravami a návrh
vypořádání připomínek bude zaslán jednotlivým připomínkujícím místům a po odsouhlasení
způsobu vypořádání bude zaslán na jednání vlády.
3. THÉTA – základní parametry 1. veřejné soutěže a návrh na změnu programu
Předsednictvo se zabývalo předloženými návrhy parametrů pro 1. veřejnou soutěž programu
THÉTA.

Předsednictvo souhlasí se změnou programu THÉTA, která spočívá v přidání výsledku typu
„O - ostatní výsledky“ do výsledků podporovaných programem v podprogramech 1 a 2.

4. Schválení odborných hodnotitelů, záležitosti OPO a KO
Předsednictvo schválilo odborné hodnotitele pro 3. VS programu EPSILON:
• Ing. Ladislava Pavlíka, CSc.;
• Ing. Ondřeje Petráška.
Předsednictvo jmenovalo členy do Rady programu ZÉTA:
• PhDr. Lenku Simerskou;
• Ing. Martu Kalhousovou;
• Mgr. Michala Pacvoně, Ph.D.

Předsednictvo jmenuje Ing. Radka Holešinského členem OP 1 Stavebnictví EPSILON.
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5. Rozhodnutí o ukončení projektu TA03031377
Předsednictvo souhlasí s ukončením projektu se stanoviskem „Projekt splnil stanovený
cíl/stanovené cíle“ a „Projekt uspěl podle zadání“.
6. Ukončení projektů na základě závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení předložených projektů v rámci programu ALFA na základě
závěrečných oponentních řízení.
U projektů TA04010223, TA04010237 a TA03010930 se VK neúčastnil rozhodnutí
o projektech z důvodu zamezení střetu zájmů.

U projektu TA04030889 se MJ neúčastnil rozhodnutí o projektu z důvodu zamezení střetu
zájmů.

7. BETA 1 – rozhodnutí o výsledcích závěrečných hodnocení projektů
Předsednictvo schválilo ukončení předložených projektů v rámci programu BETA1 na
základě závěrečných oponentních řízení.
U projektu TB930MMR001 se MJ nezúčastnil rozhodnutí o projektu z důvodu zamezení
střetu zájmů.

8. Žádost o nominaci kandidáta na ocenění Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci
a dosažené inovační činy
Předsednictvo projednalo předloženou žádost od MM Průmyslové spektrum na nominaci
kandidáta na ocenění Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené
inovační činy a dohodlo se, že zváží návrhy na toto ocenění.
9. Pozvánky na akce a upřesnění termínů srpnových zasedání přTA

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 17.-21. 7. 2017.

Předsednictvo upřesnilo harmonogram zasedání v měsíci srpnu:
10. 8. od 10-14 h
17. 8. od 10-14 h
24. 8. od 10-14 h
31. 8. od 10-14 h

MB informoval, že SIC pořádá setkání k diskusi o aktivitách a možné spolupráci inovačních
center, které se uskuteční v sídle TA ČR dne 25. 7.
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10. Informace o řízení rizik za první pololetí 2017
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o řízení rizik za první pololetí roku 2017 a další
zprávu obdrží přTA na konci tohoto roku.

11. Průběžná informace o programech TA ČR
Z. Růžička prezentoval přTA informace o programech TA ČR shromážděné za období červen
2017 a informoval o opravě dat k programu GAMA v přehledové tabulce, která byla
předložena na 343. zasedání.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

12. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období
leden-červen 2017.
13. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období červen 2017.
14. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období červen 2017
Předsednictvo bere na vědomí zprávu o změnových řízeních za období červen 2017.

15. Zápis z jednání s TC AV ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí informace ze setkání se zástupci TC AV ČR k podpisu
memoranda o spolupráci a plynoucí úkoly z tohoto setkání.
16. Různé

Doporučení a stanoviska z 59. zasedání KR včetně stanovisek KR k zaslaným
stížnostem podaným na výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže
programu DELTA a 3. veřejné soutěže programu EPSILON
Předsednictvo se seznámilo s doporučeními a stanovisky z 59. zasedání KR, které se
uskutečnilo dne 29. 6. a pověřilo KaTA ve spolupráci s tajemnicí přTA přípravou odpovědi.
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR ke stížnostem u projektů č. TF04000078,
TH03020044 a TH03020054 a těmto vyhovuje a zařazuje je zpět do veřejné soutěže
a předáním k dalšímu hodnocení.

Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a stížnost k projektu č. TF04000031 zamítá.
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MJ uvedl, že byl osloven s dotazem, zda by ČR mohla uspořádat náborovou akci ve spolupráci
s EUREKA klastrem ITEA na podzim t. r. MJ předal informace na MŠMT (pracovníkům v rámci
EUREKA).
Z MŠMT vzešla reakce, že by byla připravena samostatná akce EUREKA (klastrové projekty),
která by se uskutečnila na MŠMT a požadují součinnosti TA ČR.

Předsednictvo se dohodlo, že MŠMT bude nabídnuto, aby byla tato akce uspořádána ve
spolupráci s TA ČR.

MB informoval, že se na něj obrátili z AV ČR ohledně pořádání akce Týden vědy, který se koná
pravidelně každý rok na podzim, s žádostí o zapojení se do této akce. TA ČR by se měla zapojit
formou zajištění jednoho dne v rámci Týdne vědy.

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

27. 7. 2017 od 9:00 h

aula VŠB-TUO, místnost NA178, 17. listopadu 2172/15, Ostrava
Prezenční listina z 345. zasedání předsednictva TA ČR
Program 345. zasedání přTA
Rottová
Očko
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