Zápis z 393. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-30/2018

1. 11. 2018, 10:15–12:50 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Konvalinka, Pavel Komárek, Zdeněk Kůs, Jiří Plešek

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

Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů z 392. zasedání přTA
Zápis z 392. zasedání přTA ze dne 25. 10. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Návrh změny programu BETA2
Předsednictvo schválilo předkládaný návrh na změnu programu BETA2 s podmínkou,
že návrh bude VR schválen prostřednictvím hlasování per rollam.
KaTA bude postupovat dle navrženého harmonogramu tak, aby byl návrh materiálu
předložen na listopadové zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“).
3. Návrh stanoviska k programům MD a MŽP
Předsednictvo se dohodlo na úpravě a zestručnění průvodního dopisu a přiložením
stanoviska k návrhům programů MD a MŽP jako přílohu – úpravu navrhne KaTA.

4. Aktualizace plnění stanovených úkolů plynoucích z Akčního plánu spolupráce se SP ČR
a společné komunikace AVO-SP ČR-TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace o plnění úkolů plynoucích z obou dokumentů.
Na nadcházející jednání na pracovní úrovni se zástupci SP ČR bude přizván i J. Plešek.

Předsednictvo schvaluje navržené zefektivnění spolupráce s tím, že od roku 2019 bude
spolupráce probíhat bez akčního plánu a souhlasí i se zřízením e-mailového účtu
ET.spcr@tacr.cz pro komunikaci se SP ČR.
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5. Žádost o udělení záštity – International Construction Contracts Conference
Předsednictvo se dohodlo, že záštitu konferenci International Construction Contracts neudělí,
protože téma konference je vzdáleno činnosti TA ČR, tudíž přTA nepovažuje za vhodné
se zapojit.
6. TE02000236 – žádost o zvýšení celkových uznaných nákladů
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o žádosti s tím, že bude znovu předána zpravodaji,
aby rozšířil své vyjádření o posouzení všech výsledků, které jsou v žádosti příjemce uvedeny.
Na základě rozšířeného vyjádření zpravodaje bude předsednictvo následně rozhodovat.

7. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
• semináře k VaVaI pořádaného AMPS ČR se dne 23. 11. s prezentací zúčastní buď
M. Duda anebo zástupce KaTA;
• Slavnostního otevření Výzkumného centra žárových nástřiků se dne 5. 12. v Plzni
zástupce TA ČR nezúčastní.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 5.-9. 11. 2018.

Dne 19. 11. se Czech - Israeli Innovation Workshopu a galavečeru pořádaného ČVUT zúčastní
Z. Kůs.

Předsednictvo souhlasí s účastní P. Komárka na setkání všech transferových center
Mendelovy univerzity v termínu 22.-23. 11. 2018.

8. Informace o vývoji interního projektu Nový web TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí předložené informace o projektu Nový web a požaduje,
aby KaTA na následující zasedání předložila specifikaci pro vyhlášení veřejné zakázky
na nový web a představila podrobně zadávací podmínky a informovala, jak by se nový web
měl změnit a jak by měl vypadat.
Předsednictvo také požaduje, aby KaTA do konce listopadu t. r. předložila vzorovou
prezentaci TA ČR dle závěrů z 387. zasedání.

9. Informace o projektech realizovaných v rámci národních programů
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o vnitřních projektech TA ČR.

10. Informace o projektu Otevřený úřad – TAČR Regio
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené informace o vnitřním projektu Otevřený úřad.
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11. Informace o projektech z H2020
Předsednictvo bere na vědomí informace o vnitřních projektech financovaných z Horizontu
2020.

12. Informace z konference CZEDER – zapojení ČR do Horizontu 2020
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z 16. ročníku konference České dny pro evropský
výzkum (CZEDER), kde byly představeny nejaktuálnější statistiky účasti ČR v unijním
programu Horizont 2020. Konference se zúčastnil i nový GŘ pro výzkum, vývoj a inovace
Jean–Eric Paquet.
13. Různé

Informace z jednání – RVVI; CzechInno, ÚPV a SP ČR; aj.
Předsednictvo bylo informováno o závěrech z 339. zasedání RVVI ze dne 26. 10. týkající se
převážně TA ČR.

O jednání se zástupci CzechInno, ÚPV a SP ČR ze dne 31. 10. informoval P. Konvalinka.
Na jednání byla dohodnuta vzájemná spolupráce a kontaktní osobou byl za TA ČR určen
M. Bunček. Spolupráci by TA ČR měla koordinovat směrem k Týmu Česko a případně AFI.

Audit designace kvůli Norským fondům
Předsednictvo bylo informováno, že KaTA ověřila, že audit designace (připravenosti) pro
implementaci Norských fondů prostřednictvím programu KAPPA není relevantní.
Pro tyto účely postačí, že TA ČR splňuje povinnosti zprostředkovatele programu dle nařízení
o implementaci FM EHP a Norska 2014-2020. Do anglického jazyka budou mimo jiné
přeloženy příslušné vnitřní předpisy, které budou předány na MF.
Expertní tým VaVaI SP ČR – statistiky
Předsednictvo bere na vědomí statistiky ČSÚ k výzkumu a vývoji za rok 2017 a o konání
semináře „Řízení inovací ve firmách“ dne 2. 11.
Předsednictvo se shodlo, že bude podporovat, aby byla v roce 2019 připravena širší novela
zákona č. 130/2002 Sb., a zároveň aby se započalo s přípravou věcného záměru nového
zákona o podpoře VaVaI a žádá o to, aby byla TA ČR připomínkovým místem pro novelu
zákona č. 130/2018.

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

15. 11. 2018 od 10:00 h

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