Zápis ze zasedání vědecké rady GA ČR
Praha, 24. 6. 2013


Vědecká rada odsouhlasila zápis z minulého zasedání po drobné úpravě.



Předseda GA ČR informoval VR o průběhu grantové soutěže projektů na podporu
excelence. Byla ukončena první fáze hodnocení a v době zasedání VR probíhá
získávání zahraničních posudků k jednotlivým návrhům projektů. V této fázi
hodnotícího procesu nelze odhadnout úspěšnost už vzhledem k velkému rozptylu ve
velikosti navrhovaných rozpočtů jednotlivých projektů, nicméně velmi předběžně se
předpokládá zhruba 10% úspěšnost.



Předseda GA ČR informoval VR o neoficiální informaci finanční částce, která byla
vyčleněna ze státního rozpočtu na podporu excelence ve výzkumu. Pokud vše bude
potvrzeno, GA ČR předloží návrh na rozdělení jí vyčleněné částky. Velmi předběžně
by část tohoto rozpočtu mohla být přidělena nejúspěšnějším běžícím projektům CE a
část by byla vyčleněna na projekty z nové soutěže.



Předseda GA ČR informoval VR o stavu projednávání rozpočtu na roky 2014 až 2016.
Vzhledem k tomu, že aplikovaný výzkum má v současnosti prioritu, rozpočet GA ČR
roste pomaleji než v minulosti, v letech 2015 a 2016 by dokonce mohl klesnout pod
úroveň stanoveno ve střednědobém výhledu z loňského roku. Tuto informaci GA ČR
obdržela pozdě a nemohla tak reagovat na aktuální situaci dalšími restriktivními
opatřeními, která by zabránila snížení procentuální úspěšnosti v rámci veřejných
soutěží GA ČR. Pokud jde o roky 2015 a 2016 GA ČR uplatnila připomínku, podle níž
by se rozpočet GA ČR měl v těchto letech vrátit k původní výši – tyto prostředky by
měly být přiděleny GA ČR z tzv. sankcí. Všechny tyto skutečnosti jsou uvedeny
v zápise z jednání RVVI.



Předseda informoval VR o tom, že výběrové řízení na člena VR stále probíhá. RVVI
má shromážděny návrhy potenciálních kandidátů a v nejbližší době by mělo dojít
k hlasování. GA ČR bude VR informovat ihned, jakmile bude obeznámena
s výsledkem hlasování.



Předseda VR T. Zima informoval o jednáních užší skupiny z počátku června ohledně
vzniku nové agentury pro zdravotnický výzkum. Na nich byly diskutovány varianty
dalšího vývoje po té, co ministr financí vznik nové agentury s vlastní kapitolou
státního rozpočtu nedoporučil a dal k úvaze vznik agentury jako organizační složky
státu zřízené pod MZ ČR. Prvotní myšlenka – samostatná agentura jako 3. pilíř
financování s vlastní kapitolou státního rozpočtu dle sdělení prof. Rysky se být
v současné době nereálná (GA ČR, TA ČR a AZV). Místo toho pravděpodobně
vznikne AZV jako nová organizační složka státu s poměrně velkým vlivem MZ. VR
GA ČR diskutovala Opatření o zřízení Agentury pro zdravotnický výzkum, které je de
facto žádostí ministra zdravotnictví adresovanou ministru financí o zřízení AZV,
konstatovala nejasnost ve formulaci čl. IV a navrhla jeho úpravu.



VR se v diskusi shodla, že původní myšlenka vzniku samostatné instituce pro
zdravotnický výzkum s vlastní kapitolou státního rozpočtu měla všeobecně širší
podporu, nicméně VR je připravena podpořit změny ve financování zdravotnického
výzkumu tak, aby nebyla poškozena GA ČR a zároveň byl podpořen zdravotnický
výzkum. Členové VR GA ČR se domnívají, že snaha o vznik samostatné grantové

agentury pro zdravotnický výzkum má pokračovat a je k diskusi i otázka rozšíření
kompetencí GA ČR do této oblasti. Se vznikem nové organizace je ovšem třeba ošetřit
riziko v podobě duplicitního podávání projektů k oběma organizacím. Tomu je možné
předejít výměnou informací o podaných projektech a vyžádaným prohlášením
navrhovatelů.


Předseda GA ČR pozval všechny členy VR na slavnostní předání ceny předsedy
Grantové agentury ČR, které se bude konat dne 9. 9. 2013 od 12:00 hodin.



Datum příštího zasedání VR bylo stanoveno na 24. 10. 2013 od 13:00 hodin
v zasedací místnosti č. 32.

