Zápis ze zasedání vědecké rady GA ČR
dne 2. října 2018 od 15:30 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1) Schválení zápisu z posledního jednání VR
2) Postdocs
3) Informace předsedkyně GA ČR
4) Jaký je pokrok s OK3 po našem doporučení předsednictvu a jak dále s aktualizací OK?

ad 1) Kontrola zápisu z minulé VR
VR schválila zápis z minulého zasedání.
ad 2) Postdocs
VR projednala „Návrh soutěže o postdok granty nové koncepce“ předložený prof. Kratochvílem. VR
vyslovila návrhu podporu, s tím že do materiálu budou zakomponována následující doporučení:
 Bude stanoven požadavek na návrat do ČR, nebude ale speciálně požadováno, aby se řešitelé
vrátili na stejnou tuzemskou instituci. Bude tedy umožněna změna příjemce.
 Granty budou alokovány právnickým osobám.
 Bude požadováno, aby v návrzích projektů bylo zcela jasně popsáno, že se bude jednat
o vědeckou spolupráci, nikoli o pouhý pracovní pobyt v zahraničí.
 Tuzemským institucím bude alokována režie v souvislosti s jejich náklady na administrativu
spojenou s postdoktorskými projekty (návrh 5 % stejně jako tomu je u projektů „Marie
Skłodowska-Curie"). Po návratu řešitele na domovskou instituci bude tato dostávat
režii v obvyklé výši až do ukončení projektu.
 Po zahraničních institucích nebudou požadovány žádné náklady. Ze strany GA ČR nebude
zahraničním institucím nic vyplaceno (např. režie). Bude požadováno, aby pro řešitele projektu
byly v zahraniční instituci vytvořeny vhodné podmínky k vědecké práci.
 Zahraniční instituce musí zájem o vědecký pobyt českého postdoktoranda doložit zvacím
dopisem.
 Grantové prostředky na pokrytí osobních nákladů a cestovného budou mít formu stipendií, čili
se na ně bude vztahovat nulové zdanění.
 Celková doba trvání projektu bude 2-3 roky. Povinná doba zahraničního pobytu nebude
stanovena striktně. Bude ale požadováno, aby zahraniční pobyt trval 1 až 2roky; pobyt v ČR ne
více než 1 rok.
 Návrh mohou podávat žadatelé ještě před ukončením svého doktorského studia. Udělení
grantu pak ale bude vázáno na podmínku, že PhD již obhájili.
 Žadatel si bude vybírat zahraniční instituci i téma projektu sám, jeho organizace na to nesmí
mít vliv.
 Řešení projektu bude možné přerušit po skončení pobytu v zahraničí (např. na dokončení
experimentů). Nicméně návrat do ČR je nutnou podmínkou splnění projektu.
Otázky: Kdo bude rozhodovat o přijetí či nepřijetí projektu? Jaká bude rozhodovací procedura?
ad 3) Informace předsedkyně GA ČR
Předsedkyně sdělila členům VR, že se Kancelář začne zabývat přípravou vládního materiálu
k postdoktorským projektům. RVVI je novému návrhu nakloněna. Předsedkyně dále krátce informovala

VR o jednání se zástupci RVVI k rozpočtu GA ČR, o stavu veřejné soutěže EXPRO a současném stavu
jednání s MŠMT a Akademií věd ČR ohledně případné administrace ERC-CZ projektů.
ad 4) Jaký je pokrok s OK3 po našem doporučení předsednictvu a jak dále s aktualizací OK?
VR byla informována o diskuzi k restrukturalizaci panelů, která se odehrála na zářijovém jednání
předsednictva. Prof. Drochytka provedl analýzu za OK1 a doporučil, aby nebyly provedeny žádné velké
změny ve skladbě panelů. Profesor Koča ve spolupráci s předsedou OK3 připraví návrh
restrukturalizace panelů, tak aby jejich počet nepřevyšoval 5. Předsednictvo rozhodlo, že se všichni
členové předsednictva koncepčně zamyslí nad otázkou předefinování a restrukturalizace panelů
v rámci jejich OK. Bude se tedy jednat o systémovou změnu.

Zapsala: Zuzana Naylon
Schválil: prof. Zdeněk Bittnar

