Zápis z 390. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-27/2018

11. 10. 2018, 10:05–12:45 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Pavel Komárek, Zdeněk Kůs, Jiří Plešek, Martin Duda

Martin Bunček, Petr Matolín, Markéta Kühnelová, Radim Klimeš, Margita
Pištorová, Martina Křepelková
Drahuše Rottová
Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů z 389. zasedání přTA
Zápis z 389. zasedání přTA ze dne 20. 9. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. EPSILON – návrh na změnu programu
Předsednictvo se zabývalo návrhem na změnu programu EPSILON a žádá o jeho úpravu.

Kancelář přepracuje změnu programu a předloží opětovně materiál na příští zasedání přTA
ke schválení.

3. Upřesnění parametrů 3. veřejné soutěže programu ZÉTA – Gender Net Plus Call 2017
Předsednictvo schválilo parametry 3. VS programu ZÉTA – Gender Net Plus Call 2017
v předloženém znění.
4. TL01000181 – žádost o navýšení rozpočtu projektu
Předsednictvo schválilo žádost příjemce projektu TL01000181.

5. Jmenování členů do Programového výboru KAPPA
Předsednictvo na základě doporučení VR jmenuje Miroslava Janečka, Martina Bunčeka
a Ondřeje Krejcara členy Programového výboru KAPPA.

6. BETA2 – rozhodnutí ve věci připraveného projektu TITXMPO816 veřejné zakázky před
vyhlášením
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMPO816 s názvem „Výzkum
obsahů Be, Ge, Ga a In v odkalištích popílků ze spalování uhlí na území ČR“, a to typem řízení
Soutěžní dialog.
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7. BETA2 – rozhodnutí ve věci připraveného projektu TIRXERU812 veřejné zakázky před
vyhlášením
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TIRXERU812 s názvem
„Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice“, a to
typem řízení Rámcová smlouva.
8. Zveřejnění zestručněné verze stanoviska advokátní kanceláře k výzkumné spolupráci mezi
výzkumnou organizací a podnikem
Předsednictvo schválilo ke zveřejnění pro potřeby příjemců a uchazečů TA ČR zestručněné
stanovisko advokátní kanceláře v předloženém znění.

9. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 68. zasedání KR
Předsednictvo schválilo návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 68. zasedání KR, který
bude předán předsedovi KR.

10. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
• Kulatého stolu ke studii VaVaI s názvem „Potenciál růstu soukromých investic ve
výzkumu, vývoji a inovacích“ se dne 15. 10. zúčastní M. Bunček;
• Kulatého stolu „Brexit implications on international scientific cooperation“ se dne
16. 10. zúčastní M. Vicenová;
• IV. výroční Smart Business Festival CZ 2018 se dne 24. 10. zástupce TA ČR nezúčastní;
• konference 16. české dny pro evropský výzkum (CZEDER 2018) se dne 25. 10.
zúčastní T. Perglová;
• schůze VVVKMT se dne 7. 11. zúčastní P. Konvalinka, M. Bunček a zástupce KR;
• Divize finalistů členských firem AutoSAP se dne 20. 11. zúčastní M. Duda.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 15.-19. 10. 2018.

11. Usnesení 147. zasedání Pléna ČKR
Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení 147. zasedání Pléna ČKR ze dne 5. 10. 2018, které
obsahuje důležité doporučení pro RVVI, aby přípravu programů na podporu VaVaI
projednávala Rada za účasti všech relevantních subjektů.
12. Průběžná informace o čerpání rozpočtu
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období srpen 2018.
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13. Různé

Střet zájmů členů přTA v souvislosti s hodnocením 1. VS programu NCK1
Předsednictvo projednalo možný přístup k hodnocení návrhů projektů v rámci 1. VS
programu NCK1, které se uskuteční na příštím zasedání.

Předsednictvo se v případech, kdy bude identifikován potenciální střet zájmu nadpoloviční
většiny členů přTA, bude odkazovat na odstavec 3 článku 17 Jednacího řádu předsednictva
TA ČR a rozhodne v souladu s doporučením RP.
Příští zasedání:
Místo konání:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

18. 10. 2018 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Drahuše Rottová
Petr Konvalinka
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