Zápis ze 407. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací

TACR/4-8/2019

Datum a čas:

1. 3. 2019, 10:00 - 11:45 h

Místo konání:

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Přítomni:

Petr Konvalinka, Pavel Komárek, Zdeněk Kůs, Jiří Plešek, Martin Duda

Hosté:

Martin Bunček, Petr Matolín, Markéta Kühnelová, Radim Klimeš, Margita
Pištorová, Martina Křepelková, Lucie Kubalová

Omluveni:

Drahuše Rottová, Táňa Hálová Perglová

Jednání řídil:

Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 406. zasedání přTA
Zápis ze 406. zasedání přTA ze dne 21. 2. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Zadávací dokumentace 5. veřejné soutěže GAMA, PP2, SoE
Předsednictvo TA ČR schválilo Zadávací dokumentaci k 5. veřejné soutěži programu GAMA a
ostatní dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.
3. Stanoviska KR ke stížnostem na 2. VS programu THÉTA
Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Kontrolní rady a stížnostem k návrhům projektů
č. TK02020137 a č. TK02030193 vyhovuje.
Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Kontrolní rady a stížnosti k projektu
č. TK02020030 nevyhovuje.
Jednání a rozhodnutí o projektu TK02020137 se nezúčastnili P. Konvalinka a J. Plešek z důvodu
zamezení střetu zájmů.
Jednání a rozhodnutí o projektu TK02030193 se nezúčastnil M. Duda z důvodu zamezení střetu
zájmů.
Jednání a rozhodnutí o projektu TK02020030 se nezúčastnil J. Plešek z důvodu zamezení střetu
zájmů.
4. Změnová řízení dle SME – 07 za období leden 2019
Předsednictvo TA ČR schvaluje report změnových řízení za období leden 2019.
Předsednictvo TA ČR schvaluje předkládání reportu pouze jednou za čtvrt roku pro informaci.
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5. Návrh na změnu programu BETA2
Předsednictvo TA ČR schválilo předkládaný návrh na změnu programu BETA2 a ukládá KaTA
předložit návrh materiálu na březnové zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
6. Akční plán protikorupčního programu pro rok 2019
Předsednictvo TA ČR souhlasí s předloženým Akčním plánem a ukládá bezpečnostnímu řediteli
jej realizovat.
7. Podklady pro Společné zasedání přTA, VR a KR
Předsednictvo projednalo program Společné zasedání přTA, VR a KR a souhlasí s připravenými
podklady s drobnými úpravami. Dále budou podklady doplněny o prezentaci. Jejich
zprostředkování tajemnici VR a tajemníkovi KR bude zajištěno nejpozději dne 8. 3.
8. VZ Právní služby
Předsednictvo schvaluje Návrh režimu postupu k VZ Právní služby.
9. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
• zástupce TA ČR do porot souteží ČDSaT a ČEEP nebude navrhovat;
• Kulatého stolu v regionech se dne 3. 4. 2019 v Olomouci zúčastní zástupce KaTA
M. Bunček;
• 5. 3. 2019 se M. Duda zúčastní semináře CzechInno Digitální revoluce.cz k tématu TAČR
a HPC/Big Data
• 6. 3. 2019 se p. předseda P. Konvalinka zúčastní Řídícího výboru OPTP Synergie, cofundy;
• 28. 3. 2019 od 10 h se uskutečnění 411. zasedání přTA, a to bez účasti p. předsedy
P. Konvalinky;
• 4. 4. 2019 se nebude konat zasedání přTA.
Předsednictvo se seznámilo s termíny k jednání programových týmů a žádá KaTA, aby o nich
bylo dále informováno.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 4. – 8. 3. 2019.
10. Plnění úkolů plynoucích z interních strategických materiálů
Předsednictvo bere na vědomí informaci o plnění cílů strategických dokumentů TA ČR.
Předsednictvo ukládá Sekci I. předložit předsednictvu do 28. 2. 2020 další souhrnnou informaci
o plnění strategických dokumentů TA ČR za rok 2019.
11. ISTA – informace o aktuálním stavu
M. Bunček podal předsednictvu ústní informaci o aktuálním stavu ISTA. Informoval
o skutečnosti, že v současné době probíhá vše hladce, menším problémem jsou nedodělky.
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Informoval o tom, že se teď především implementují změny, které po nás vyžaduje MPO a
na kterých trvá. Do května je třeba vymyslet jednodušší technické řešení.
Předsednictvu budou dodány podklady na pracovní jednání k ISTĚ, které se uskuteční
na Společném výjezdním zasedání v Jihlavě.
12. Různé
Informace z jednání
P. Konvalinka spolu s M. Bunčekem a M. Kühnelovou informovali o služební cestě do Osla, které
se zúčastnili v termínu 26. – 28. 2. 2019. Na této studijní návštěvě se zástupci TA ČR seznamovali
s fungováním agentury Research Council of Norway (RCN) v Oslu a prezentovali nový Program
KAPPA a možnosti spolupráce s Českou republikou na mezinárodní konferenci CLIMIT Summit.
Jako stěžejní záležitost považují prohloubení spolupráce s agenturou RCN, se kterou si vyměnili
spoustu poznatků a zkušeností.
P. Konvalinka připomněl přípravu Workshopu k NCK. M. Kühnelová informovala o tom, že je již
zajištěno datum, a to 10. 4. 2019 ve 13:30 h a na jeho přípravách se intenzivně pracuje.
Z. Kůs informoval o tom, že proběhla následná schůzka po služební cestě do Brazílie za účasti
pana poslance Ing. Pavla Juříčka, Ph.D. Služební cesta do Brazílie byla zhodnocena jako úspěšná.
M. Bunček podal krátkou informaci o tom, že se sešel s ředitelem SIC panem Vilémem Růžičkou.
Na jednání se domluvili na pokračování spolupráce k INCE.
M. Duda podal informaci o práci na platformy pro umělou inteligenci SP ČR na přípravě Národní
strategie pro umělou inteligenci.
M. Bunček informoval o přípravách služební cesty do VB na konferenci Inovated UK a že by bylo
dobré k tomuto připravit nějakou misi.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
Příští zasedání:

7. 3. 2019 od 10:00 h

Místo konání:

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Zapsal/a:

Lucie Kubalová

Kontroloval/a:

Petr Konvalinka
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