Zápis z 374. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-11/2018

5. 4. 2018, 9:50–12:35 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

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

Drahuše Rottová (DR), Petr Matolín (PM), Markéta Kühnelová (MK), Radim
Klimeš (RK), Martin Bunček (MB), Martina Křepelková (MKř)
Martin Duda (MDu)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 373. zasedání přTA
Zápis z 373. zasedání přTA ze dne 29. 3. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Stanoviska KR ke stížnostem podaným na výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. VS
programu THÉTA a na výsledky 1. VS programu ÉTA
Předsednictvo rozhodlo o stížnostech na výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné
soutěže programu THÉTA v souladu se stanovisky kontrolní rady následovně:
• k návrhům projektů TK01030036 a TK01020203 stížnosti zamítá;
• stížnosti k návrhu projektu TK01030201 se vyhovuje;
• stížnosti k návrhu projektu TK01020010 se v 1. části vyhovuje a ve 2. části zamítá.

Předsednictvo rozhodlo v souladu se stanovisky kontrolní rady a stížnosti na výsledky
1. veřejné soutěže programu ÉTA k níže uvedeným projektům zamítlo:
TL01000403, TL01000404, TL01000237, TL01000281, TL01000060, TL01000379,
TL01000328, TL01000248, TL01000203 a TL01000267.

3. TH03010276 – změna rozpočtu před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory projektu
Předsednictvo schválilo žádost o změnu rozpočtu projektu TH03010276 před podpisem
Smlouvy o poskytnutí podpory.
4. Vypořádání připomínek s MŠMT k návrhu programu DELTA2
Předsednictvo se zabývalo předloženým vypořádáním připomínek ze strany MŠMT k návrhu
programu DELTA2, kterými je potřeba se zabývat a připravit na ně reakci.

Kancelář TA ČR byla pověřena, aby na příští zasedání připravila finální vypořádání
připomínek.
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5. Veřejná zakázka na nákup výpočetní techniky pro potřeby TA ČR
Předsednictvo projednalo předloženou veřejnou zakázku na nákup výpočetní techniky pro
TA ČR a uložilo KaTA vyhlásit tuto veřejnou zakázku.
6. Doporučení a stanoviska z 65. zasedání KR
Předsednictvo se seznámilo s doporučeními a stanovisky vyplývajícími z 65. zasedání KR
a pověřilo tajemnici přTA ve spolupráci s KaTA připravit návrh odpovědi, který bude
předložen PO ke schválení.

7. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
• dne 17. 4. se uskuteční jednání s prof. Wehrsponem za účasti ZK a MB;
• dne 19. 4. se společně se zástupcem KR zasedání Podvýboru pro vědu a vysoké školy
se za přTA či KaTA zúčastní MDu a MB;
• dne 25. 4. se Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR
zúčastní PO a MB;
• dne 27. 4. se oběda s japonskou členkou rady pro politiku výzkumu a technologií
Japonska, paní Yuko Harayama zúčastní PK.
Dne 19. 4. se posouvá termín jednání pracovní skupiny RVVI ke komplementaritě mezi MPO
a TA ČR, a to na 11 h.

V pondělí 9. 4. se uskuteční od 9 h interní schůzka k přípravě na seminář po vyhlášení 1. VS
programu NCK1 a za přTA se jej zúčastní PO a PK.
Ve dnech 12. a 13. 4. se PO zúčastní konference MŽP s názvem Čistá mobilita v Loučni.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 9.-13. 4. 2018.

Předsednictvo se dohodlo, že dne 19. 4. se zasedání přTA s ohledem na konání ostatních akcí,
kde je nutná účast členů přTA, uskuteční od 9 do 10:30 h.

8. Informace o stavu přípravy zavedení pravidel ochrany osobních údajů – GDPR
Předsednictvo bere na vědomí stav příprav na GDPR a nemá k průběhu příprav připomínky.
Ukládá Bezpečnostnímu řediteli (BŘ) ve spolupráci s právním úsekem dokončit přípravy
a zavést v TA ČR pravidla GDPR, a to do 20. 5. 2018.
Předsednictvo jmenovalo do funkce „Pověřence pro ochranu osobních údajů“ T. Synka.

9. DELTA 5. VS – odstoupení projektu TF05000045
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že s příjemcem projektu TF05000045 nebude
uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.
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MK informovala přTA, že díky tomu budou uvolněny finanční prostředky v rámci této VS,
nicméně s ohledem na to, že již všechny projekty, které byly doporučeny k podpoře,
podpořeny byly, není možné dodatečné podpoření dalších projektů.

10. Regionální kontaktní místa (RKM) – informace o pokroku v jednání s agenturou CzechInvest
Předsednictvu byly prezentovány informace o postupu realizace projektu Otevřený úřad
v oblasti Klíčové aktivity 2 (KA 2) a naplňování dohody s agenturou CzechInvest.
TA ČR uvítá podporu ze strany Asociace krajů ČR v této aktivitě.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí a očekává průběžné informace o pokroku
v realizaci.

11. NCK1 – upřesnění Zadávací dokumentace ke složení Rady centra
Předsednictvo se zabývalo návrhy KaTA na upřesnění ZD pro 1. VS programu NCK1 a dohodlo
se na tom, že bude do prezentace k semináři po vyhlášení této VS přidána informace ke
zpřesnění k Radě centra.

12. Závěry z jednání pracovní skupiny RVVI ke komplementaritě MPO-TA ČR ze dne 29. 3.
Předsednictvo vzalo na vědomí závěry z jednání pracovní skupiny RVVI ke komplementaritě
mezi MPO a TA ČR, které se uskutečnilo dne 29. 3. 2018.
PO informoval o probíhajících jednáních k této záležitosti se zástupci MPO.
KaTA připraví podklad pro další jednání, který bude vycházet ze závěrů z 334. zasedání RVVI
a o něm bude TA ČR dále s MPO jednat.

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

12. 4. 2018 od 9:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 374. zasedání předsednictva TA ČR
Program 374. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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