Zápis z 358. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-33/2017

2. 11. 2017, 10:20–12:35 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Očko (PO), Pavel Komárek (PK), Zdeněk Kůs (ZK), Jiří Plešek (JP), Martin
Duda (MDu)

Drahuše Rottová (DR), Luděk Knorr (LK), Lukáš Kačena (LKa), Markéta
Kühnelová (MK), Martina Křepelková (MKř)
Radim Klimeš (RK), Martin Bunček (MB)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 357. zasedání přTA
Zápis z 357. zasedání přTA ze dne 26. 10. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Záležitosti odborných poradních orgánů programů DELTA, ÉTA a THÉTA
Předsednictvo se zabývalo předloženými záležitostmi hodnotících orgánů v rámci programů
DELTA, ÉTA a THÉTA.
RP DELTA
Na základě žádosti MD odvolává přTA z RP DELTA Ing. Krištofíkovou a jmenuje členkou
PhDr. Čížkovou, a to za předpokladu, že bude její nominace kladně projednána na
77. zasedání VR.

RP a EHK ÉTA
Předsednictvo souhlasí se jmenováním předložených členů do EHK a RP ÉTA za resort
dopravy za předpokladu, že budou schváleny na 77. zasedání VR následovně:
EHK ÉTA
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
Ing. Jiří Jedlička
Ing. František Kopecký, Ph.D.
RP ÉTA
Ing. Olga Krištofíková

Strana 1/4

Předsednictvo rozhodlo nejmenovat do EHK Mgr. Dagmar Healey z důvodu střetu rolí
zpravodajky a aplikační garantky projektů podávaných do 1. VS programu ÉTA.
Předsednictvo jmenuje:
• RNDr. Martina Bunčeka, Ph.D., předsedou RP ÉTA;
• doc. RNDr. Dr. Karla Olivu místopředsedou RP ÉTA;
• Mgr. Lukáše Kačenu předsedou EHK programu ÉTA;
• PhDr. Evu Žákovou místopředsedkyní EHK programu ÉTA.

OP a RP THÉTA
Předsednictvo souhlasí se jmenováním stávajících členů OP 8 EPSILON pro energetiku do
Oborového panelu THÉTA za předpokladu, že budou schváleni na 77. zasedání VR.
Kancelář TA ČR osloví s žádostí o nominace kandidátů do RP THÉTA – MPO, ERÚ, SÚJB, MŽP
a MD a do OP THÉTA – relevantní VŠ, výzkumné ústavy, ČBÚ, ÚJV Řež a další.

3. Doporučení a stanoviska z 61. zasedání KR
Předsednictvo projednalo předložený návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska
z 61. zasedání KR a s drobnou úpravou jej schválilo. Tato odpověď bude zprostředkována
předsedovi KR.
PO informoval členy přTA, že by se v polovině prosince mělo uskutečnit jednání přTA
s předsedy VR a KR a případně některých dalších členů VR a KR.

Dále PO uvedl, že byl diskutován termín společného zasedání přTA, VR a KR, který byl
předběžně navržen na únor 2018.

4. Stanoviska kontrolní rady k zaslaným stížnostem podaným na výsledky 4. veřejné soutěže
programu DELTA a 1. veřejné soutěže programu ZÉTA
Předsednictvo souhlasí se stanovisky kontrolní rady a stížnosti k projektům TF04000037
a TJ01000464 zamítá.

5. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
• XIII. Výroční konference „Excellence in Finance“ se dne 8. 11. zástupce TA ČR
nezúčastní;
• Kulatého stolu s VŠ k inovacím se dne 21. 11. zúčastní PK;
• semináře o financování, vyhlašování VS a dalších novinkách v oblasti VVVI pro rok
2018 se dne 5. 12. zúčastní PK;
• výroční konference OP PIK 2017 se dne 8. 12. zúčastní MDu.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 6. - 10. 11. 2017.
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Dne 16. 11. se PO zúčastní části jednání 9. Sněmu RVŠ (cca od 11 h).

6. Informace o plnění akčního plánu mezi TA ČR a SP ČR
Předsednictvo bere na vědomí aktualizaci plnění stanovených úkolů vyplývajících z Akčního
plánu spolupráce se SP ČR a společné komunikace AVO-SP ČR-TA ČR.

7. Dopis pro příjemce dotací TA ČR s upozorněním na nedostatečnou součinnost při provádění
kontrol ze strany TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí předložené znění dopisu, který bude v případě problémů při
kontrolách prováděných ze strany TA ČR uplatňován.

8. Informace o jednání se zástupci NÚKIB
Předsednictvo bere na vědomí předložené informace z jednání se zástupci Národního úřadu
pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ze dne 16. 10., kterého se účastnil
bezpečností ředitel a ředitel KaTA.

9. Různé
PO informoval o jednání pracovní skupiny MŽP-TA ČR, které se uskutečnilo dne 1. 11. a uvedl,
že se od MŽP očekává zaslání kandidátů do Oborového panelu zaměřeného na životní
prostředí v rámci programu EPSILON. V rámci programu BETA2 musí TA ČR urychlit činnost
přípravy veřejných zakázek.
PO podal krátkou informaci o jednání ke spolupráci s USA ve Washingtonu, kterého
se zúčastnil na konci října 2017 P. Matolín.

Ze strany PK byla podána informace o organizovaném semináři k budoucímu plánovanému
programu GAMA2. PK a MDu připraví dokument, který by měl do budoucna sloužit jako
podpora pro lepší orientaci VVO v záležitostech zakládání spin-off firem.

PK se vyjádřil k záležitosti spolupráce s GA ČR při zajištění návaznosti projektů základního
výzkumu na aplikovaný, která byla diskutována při společném jednání přTA a přGA v květnu
t. r. PK se nabídl, že by se v této záležitosti angažoval, aby se spolupráce v této oblasti
co nejdříve znovu diskutovala.
Předsednictvo souhlasí a pověřuje PK jednáním s GA ČR.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
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Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

9. 11. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 358. zasedání předsednictva TA ČR
Program 358. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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