Zápis ze 408. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací

TACR/-/2019

Datum a čas:

7. 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, Táňa Hálová Perglová, Lucie Kubalová

Omluveni:

Drahuše Rottová

Jednání řídil:

Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 407. zasedání přTA
Zápis ze 407. zasedání přTA ze dne 1. 3. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Opětovné hodnocení návrhu projektu č. TL02000092
Předsednictvo projednalo návrh projektu č. TL02000092, který byl opětovně hodnocen Radou
programu ÉTA.
Předsednictvo souhlasí s předloženým stanoviskem RP a rozhodlo, že návrh projektu bude
podpořen ve 2. VS programu ÉTA s navrženým odůvodněním.
3. Odkládací podmínky v rozhodnutí o výsledku VS
Předsednictvo TA ČR vzalo na vědomí doložené skutečnosti u projektů 4. VS EPSILON –
TH04010475, TH04010485 a rozhodlo, že s příjemci těchto projektů bude uzavřena Smlouva
o poskytnutí podpory.
Jednání a rozhodnutí o projektech TH04010475 a TH04010485 se nezúčastnili P. Konvalinka
a J. Plešek z důvodu zamezení střetu zájmů.
4. Veřejná zakázka na expertní podporu programu BETA2 a metodické vedení externích
hodnotitelů
Předsednictvo TA ČR neschválilo zadání veřejné zakázky v předloženém rozsahu a ukládá
KaTA předložit nový přepracovaný materiál k projednání na 410. zasedání přTA.
5. Revize vnitřních předpisů
Předsednictvo TA ČR souhlasí s navrženým postupem u uvedených vnitřních předpisů.
Předsednictvo TA ČR bere na vědomí informace o pracovních skupinách.

Strana 1/4

Předsednictvo TA ČR souhlasí s navrženým postupem revize pracovních skupin, a to
s vyřazením PS z evidence pracovních skupin mimo Platformu pro plánování výzev OP PIK
(MPO), zde chce účast zástupce TA ČR ponechat.
Předsednictvo TA ČR nominovalo do 1.8.3.16 Monitorovací výbor OP VVV člena předsednictva
Martina Dudu.
Předsednictvo TA ČR nominovalo do Platformy pro umělou inteligenci člena předsednictva
Martina Dudu.
6. Pilotní projekt SME Instrument fáze 1.
Předsednictvo TA ČR souhlasí s pokračováním vyjednávání s EK o nastavení výzvy a projektu
CSA.
Předsednictvo TA ČR souhlasí s rolí TA ČR jako hlavního koordinátora projektu.
Předsednictvo TA ČR souhlasí s případným zapojením programu GAMA 2, PP 2 do této výzvy.
Předsednictvo TA ČR ukládá KaTA, aby ve spolupráci s PR oddělením našli vhodný způsob
prezentace navenek. Například formou rozhovoru, tiskové zprávy apod. až to bude vhodné.
7. Doporučení a stanoviska ze 73. zasedání KR
Předsednictvo projednalo předložené závěry vyplývající ze 73. zasedání KR a souhlasilo
s návrhem KaTA připravených odpovědí a pověřuje KaTA, aby dopracovala reakci na bod 1 a
v bodě 8 upravila odpověď s odkazem na zákon č. 130/2002 Sb.
8. Podklady pro 92. zasedání VR a 74. zasedání KR
Předsednictvo projednalo program 92. zasedání VR a souhlasí s připravenými podklady a po
aktualizování podkladů k Rámcovému programu s jejich zprostředkováním tajemnici VR
nejpozději dne 8. 3.
Předsednictvo projednalo připravené podklady pro 74. zasedání KR a souhlasí s jejich
zprostředkováním tajemníkovi KR nejpozději dne 13. 3.
9. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že nepovažuje za nutné mít zástupce TA ČR na Sixth Working Group
meeting of Digital Innovation Hubs.
Předsednictvo se seznámilo s termínem k jednání programového týmu a žádá KaTA, aby o nich
bylo dále informováno.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 11. 3. – 15. 3. 2019.
Předsednictvo doplnilo, že 14. 3. dopoledne bude před zahájením Společného zasedání přTA,
VR a KR jednání k IS ISTA.
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M. Kühnelová doplnila, že se v termínu 18. – 19. 3. uskuteční Jednání Programového výboru
KAPPA. P. předseda potvrdil účast na zahájení.
10. Podpora exportu výsledků VaV – Výroční zpráva podpory exportu VaV za rok 2018
Předsednictvo bere na vědomí Výroční zprávu podpory exportu za rok 2018.
Předsednictvo bere na vědomí skupinu projektů vybraných pro rok 2019.
Předsednictvo bere na vědomí plán akcí na rok 2019.
11. Závaznost stanoviska KR ke stížnosti
Předsednictvo bere předloženou informaci na vědomí.
12. Změna organizačního řádu KaTA
Předsednictvo bere na vědomí informace o připravované revizi organizačního řádu a očekává
předložení k projednání jeho finální podobu.
13. Různé
Informace z jednání
Pan předseda informoval o tom, že se sešel se zpravodajem rozpočtové kapitoly TA ČR Karlem
Kouřilem a Liborem Krausem. Pan předseda informoval především o proběhlé RP BETA2 a
průběhu Resortních programů a poskytl harmonogram VS, který je k dispozici na webových
stránkách TA ČR.
Pan předseda informoval o jednání na MŠMT, kterého se zúčastnil s p. ředitelem. Proběhla
diskuze s panem náměstkem Dolečkem ohledně přípravy akčního plánu Inovační strategie
pilíře Inovační a výzkumná centra a příspěvku TA ČR včetně úkolů a další spolupráce. Bylo
navrženo provedení mapování výzkumných kapacit, a to včetně vazeb mezi jednotlivými typy
center a infrastruktur.
P. Komárek informoval o své účasti na jednání rady pro komercializaci, která se konala
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
J. Plešek informoval o své návštěvě pana náměstka pro energetiku z MPO.
M. Duda informoval o proběhlém setkání s CzechInnem a prezentaci TA ČR v Ostravě.
M. Duda informoval o pracovním setkání AUTO SAP, ze kterého vzešel návrh, že by se ke konci
roku/přelomu nového roku mohlo udělat setkání k vyhodnocení prvního kola výzev resortních
programů ve vazbě na potřeby automobilového průmyslu.
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Příští zasedání:

15. 3. 2019 od 9:00 h

Místo konání:

Fara Rančířov, Rančířov 1, 586 01 Jihlava

Zapsal/a:

Lucie Kubalová

Kontroloval/a:

Petr Konvalinka
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