Zápis z 370. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-7/2018

1. 3. 2018, 10:15–15:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

Drahuše Rottová (DR), Zbyněk Růžička (ZR), Markéta Kühnelová (MK), Radim
Klimeš (RK), Martina Křepelková (MKř), Martin Bunček (MB) – od 13 h
Martin Duda (MDu), Petr Matolín (PM)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 369. zasedání přTA
Zápis z 369. zasedání přTA ze dne 15. 2. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. NCK 1 – Zadávací dokumentace, přihláška, hodnoticí kritéria
Předsednictvo se v úvodu jednání zabývalo vyjasněním otázek vyplývajících ze semináře
před vyhlášením 1. VS programu NCK1 ze dne 28. 2.
Prezentace z tohoto semináře bude po upřesnění společně s nejčastěji kladenými dotazy
(FAQ) předložena na další zasedání přTA ke schválení.
Kancelář TA ČR bude tyto otázky ještě konzultovat s MDu a následně předloží Zadávací
dokumentaci společně s hodnotícími kritérii ke schválení na další jednání přTA.
Předsednictvo schválilo strukturu přihlášky včetně nápověd pro uchazeče s tím, že údaje z CV
jednotlivých účastníků budou uchazeči zadávány do ISTA.

3. Zadávací dokumentace k 3. VS programu GAMA, PP2, Seal of Excellence
Předsednictvo schválilo Zadávací dokumentaci pro 3. veřejnou soutěž programu GAMA,
podprogram 2, Seal of Excellence a ostatní dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.

4. Úprava programu DELTA – doplnění druhu výsledku „R“
Předsednictvo projednalo návrh na úpravu programu DELTA a schválilo doplnění výsledku
„R“ mezi očekávané výsledky programu.
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5. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TE01020218
Předsednictvo vyhovuje žádosti a souhlasí s odstoupením člena konsorcia z projektu
TE01020218 a s převzetím jeho práv a povinností stávajícím členem konsorcia projektu.
TF04000049
Předsednictvo schválilo změnu zahraničního partnera projektu TF04000049.

6. TF01000084 – prodloužení termínu odevzdání Závěrečné zprávy projektu
Předsednictvo souhlasí s prodloužením termínu odevzdání závěrečné zprávy projektu
TF01000084.

7. Plnění úkolů plynoucích z Koncepce a Strategie rozvoje TA ČR a dílčích strategií
Předsednictvo bylo informováno o plnění cílů strategických dokumentů a souvisejících
opatření/doporučení.
Předsednictvo ukládá Sekci I. předložit předsednictvu další průběžnou informaci o plnění
strategických dokumentů za rok 2018 dle Plánu činností přTA na rok 2018.
8. CHIST ERA III Call 2018 – TA ČR alokace
Předsednictvo souhlasí s alokací ve výši 1 000 000 EUR na společnou cofundovou výzvu
v rámci programu EPSILON.

9. Akční plán zahraniční spolupráce TA ČR pro rok 2018
Předsednictvo bere na vědomí informaci o plnění aktivit v roce 2018 v rámci mezinárodní
spolupráce a přTA o nich bude průběžně informováno během roku 2018.

10. TIRXMD702 – návrh zadávacího řízení formou inovačního partnerství pro resortem řízený
projekt
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXMD702 s názvem „Návrh
modelu národního integrovaného systému pro podporu dozorové činnosti nad organizacemi
civilního letectví s využitím softwaru SISel“, a to typem řízení „Inovační partnerství“.
Po kontrole zadávací dokumentace právním úsekem provede neprodleně předseda TA ČR
vyhlášení veřejné zakázky a dále bude jednat za zadavatele ředitel Sekce realizace rezortních
potřeb, který zajistí administraci veřejné zakázky a úkony s tímto spojené (komunikaci
s příslušnými registry, jmenování komise, apod.). Rozhodnutí o výběru učiní přTA a podpis
smlouvy provede předseda TA ČR.

Strana 2/5

11. Oslovení resortů kvůli PVC do 2. VS ÉTA
Předsednictvo rozhodlo, že KaTA obešle oficiálním dopisem předsedy a zároveň i e-mailem
zejména resorty MPSV, MD, MMR, MŽP, MPO, MZV a MK s žádostí o dodání prioritních
výzkumných cílů do 2. veřejné soutěže programu ÉTA.

12. Náměty na zlepšení činnosti TA ČR od AVO
Předsednictvo souhlasí s předloženým návrhem odpovědí na podněty ze strany AVO
ke zlepšení činnosti TA ČR, které budou projednány na schůzce dne 6. 3. 2018.
13. Doporučení a stanoviska z 64. zasedání KR
Předsednictvo se zabývalo předloženými doporučeními a stanovisky vyplývajícími
z 64. zasedání KR.
Předsednictvo pověřilo přípravou odpovědi tajemnici přTA ve spolupráci s PO.

Předsednictvo žádá KaTA, aby na příští zasedání předložila návrhy podkladů pro společné
zasedání přTA, VR a KR v Jihlavě.

14. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
• Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí se ve dnech 6.-8. 3.
v Hustopečích zástupce TA ČR nezúčastní;
• 2nd Stakeholder Forum for the Digitising European Industry initiative v Bruselu se ve
dnech 27. a 28. 3. případně zúčastní zástupce KaTA.
Dne 6. 3. se uskuteční jednání pracovní skupiny RVVI ke komplementaritě mezi TA ČR a MPO,
a to za účasti PO a MB.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 5.-9. 3. 2018.

Předsednictvo se dohodlo, že jednání NIP se zúčastní zástupce TA ČR následovně:
NIP IV. – Léčiva, Biotechnologie, Prostředky zdravotnické techniky, Life Sciences – 7. 3. od
14-16 h se zúčastní MB;
NIP V. – Kulturní a kreativní průmysly – 15. 3. od 10-12 h se zúčastní M. Kraus;
NIP III. – Výroba dopravních prostředků – 20. 3. od 10-12 h se zúčastní JP.

Dne 15. 3. od 14 h se Vysoké pracovní skupiny pro chemii pořádanou SCHP ČR zúčastní JP.
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15. Aktualizace plnění stanovených úkolů plynoucích z Akčního plánu spolupráce se SP ČR
a společné komunikace AVO-SP ČR-TA ČR
Tento bod byl přesunut na následující zasedání.
16. Přehled úkolů z jednání předsednictva
Tento bod byl přesunut na následující zasedání.

17. Stanovisko AK Holec, Zuska & partneři ke střetu zájmů
Předsednictvo bere na vědomí předloženou verzi stanoviska s tím, že očekává dodání
finálního znění, které bude předloženo kontrolní radě TA ČR.

18. Informace o 1. jednání Koordinační skupiny k Memorandu o budoucnosti automobilového
průmyslu v ČR
PK informoval o závěrech z tohoto jednání, které se uskutečnilo dne 19. 2. 2018.
Zástupcem TA ČR v této Koordinační skupině je PO. Zástupcem pro pracovní skupinu výzkum
a vývoj byl určen MDu a pro ostatní pracovní skupiny (digitalizace, autonomní řízení
a elektromobilita) byla nominována H. Kovandová.
Zástupce TA ČR do pracovních skupin nahlásí MB a MPO bude předán i materiál
s informacemi o činnosti TA ČR, který připraví PK.

19. Informace o projektech realizovaných v rámci národních programů
Tento bod byl přesunut na následující zasedání.
20. Informace o projektech z H2020
Tento bod byl přesunut na následující zasedání.

21. Usneseni 144. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR ze dne 16. 2. 2018
Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení ze 144. zasedání Pléna ČKR a z Výročního
shromáždění ČKR ze dne 16. 2. 2018.
22. Žádost o zaslání vstupů k Plnění opatření NP VaVaI
Tento bod byl přesunut na následující zasedání.
23. Různé

Informace z jednání za účasti předsedy TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace k projednávaným záležitostem TA ČR na
333. zasedání RVVI, které se uskutečnilo dne 22. 2. 2018.

Předsednictvo vzalo na vědomí i informace o jednání s ministrem MŠMT, které se uskutečnilo
dne 27. 2. za účasti PO a ZK.
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Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

8. 3. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 370. zasedání předsednictva TA ČR
Program 370. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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