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Předseda kontrolní rady GA ČR informoval předsednictvo o podnětu zaslaném
odstupujícími předsedy dvou panelů z OK4 a požádal předsednictvo o vysvětlení
k jednotlivým bodům tohoto podnětu.
Předseda kontrolní rady informoval předsednictvo o svolání mimořádného zasedání
kontrolní rady vzhledem k naléhavosti celé situace.
Předsednictvo podalo předsedovi kontrolní rady ústní komentář k jednotlivým bodům
podnětu a zároveň uvedlo, že celou záležitost předává k právnímu posouzení.
Důvodem je zaslání tohoto podnětu na vědomí i jiným osobám než členům kontrolní
rady, čímž pravděpodobně došlo k porušení ustanovení Článku 10 „Způsob nakládání
s údaji obsaženými v návrzích projektů“ Statutu a jednacího řádu oborových komisí a
hodnotících panelů Grantové agentury České republiky, který zní: „Veškerá jednání
konaná poradními a expertními orgány o návrzích grantových projektů i řešených
grantových projektech, jejich hodnocení a stanoviska k nim jsou důvěrná. Všichni
zúčastnění (zejména členové poradních a expertních orgánů) jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, ke kterým měli přístup v jakékoliv etapě řízení při
hodnocení návrhů grantových projektů i hodnocení dílčích a závěrečných zpráv
grantových projektů, a nesmějí předávat jakékoliv informace a materiály mající
souvislost s hodnocením návrhů grantových projektů třetím osobám, a to ani v ústní,
ani v písemné, ani v elektronické podobě, pokud předsednictvo nerozhodne jinak.“
Předsednictvo schválilo znění zadávacích dokumentací 2015 standardních projektů a
juniorských grantů.
Předsednictvo schválilo hodnocení odložených závěrečných zpráv navržených
oborovými komisemi.
Předsednictvo rozhodlo nevyhovět žádostem odstupujících předsedů dvou panelů OK4
o ex-post zpřístupnění některých návrhů projektů na podporu excelence v základním
výzkumu a dokumentů z hodnocení vybraným panelům, protože panely nejsou
účastníky procesu hodnocení návrhů projektů na podporu excelence (těmi jsou
oborové komise, které při hodnocení vycházejí z posudků zpravodajů, hodnotitelů a
zahraničních oponentů).
Předsednictvo vzalo na vědomí otevřený dopis iniciativy Věda žije, týkající se
podmínek nově připravované soutěže o grantové projekty na podporu mladých
vynikajících vědců (juniorské granty) a konstatovalo, že neshledalo podmínky
připravované veřejné soutěže diskriminační. Připravilo podrobné stanovisko k dopisu,
zaslalo jej ČTK a zveřejnilo na webových stránkách GA ČR – www.gacr.cz.
Předsednictvo projednalo žádosti o změny v řešení projektů.
Předsednictvo zamítlo námitky k protokolům o kontrole, a to z důvodu prošlé lhůty.
Předsednictvo posoudilo, upravilo a schválilo návrhy smluv pro členy panelů.
Předsednictvo pověřilo Kancelář GA ČR, aby zpracovala finanční analýzu na rozvoj
grantové aplikace na základě požadavků Agentury pro zdravotnický výzkum ČR tak,
aby mohlo být zahájeno výběrové řízení.

