Zápis ze zasedání vědecké rady GA ČR
dne 26. února 2018 od 15:30 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1) Schválení zápisu z posledního jednání VR
2) Návrh panelů oborové komise lékařských a biologických věd (OK3)
3) Informace předsedkyně GA ČR
4) ZD EXPRO
5) Postdoktorské projekty

ad 1) Kontrola zápisu z minulé VR
VR schválila zápis z minulého zasedání.
ad 2) Návrh na restrukturalizaci panelů v rámci oborové komise lékařských a biologických věd
(OK3) – II. verze
VR vítá návrh OK3 na vytvoření 6 panelů.
VR dbá, aby výdaje GA ČR byly čerpány efektivně, účelně, hospodárně v souladu se závazným
stanoviskem KR.
VR doporučuje, aby předsednictvo iniciovalo koncepční restrukturalizaci dalších OK v souladu se
současnými trendy základního výzkumu, která by neměla vést ke zvýšení stávajícího počtu panelů.
Po mnoha letech je navržena restrukturalizace v OK3 a VR uvítá diskusi a předložení návrhů z dalších
OK, např. OK1 a OK5.
ad 2) Informace předsedkyně GA ČR
Předsedkyně GA ČR informovala o závěrech jednání o rozpočtu na rok 2019, které se uskutečnilo 6. 2.
2018 se zástupci předsednictva RVVI. Jednání se neslo ve věcném duchu. Navýšení rozpočtu nelze v
tuto chvíli očekávat. Zástupci RVVI požádali o analýzu zaměřenou na mezinárodní projekty a projekty
na podporu excelence v základním výzkumu, konkrétněji se jednalo o zdůvodnění výše nadpožadavků,
rozklad nároků z nespotřebovaných výdajů včetně plánování jejich čerpání, zdůvodnění výše
institucionální podpory a rovněž stručný podklad pro vyhodnocení přínosů programů účelové podpory.
Zástupci GA ČR mimo jiné informovali o plánech na prodloužení doby řešení juniorských grantů ze 3 na
5 let a znovuzavedení postdoktorských projektů. Poukázali také na skutečnost, že v původním plánu
schváleném RVVI a vládou bylo předpokládáno, že soutěže EXPRO budou vyhlášeny v letech 2018,
2019 a 2020 a následně dojde k dvouleté přestávce.
Předsedkyně dále hovořila o připravovaném setkání vrcholných zástupců agentur v rámci tzv. Central
Europe Initiative, které se uskuteční ve dnech 4. – 5. 4. 2018 v Praze a jehož hlavním tématem bude
dohoda o uzavření spolupráce na principu hodnocení Lead Agency mezi ČR, Slovinskem, Rakouskem,
Maďarskem a Polskem. Po evaluaci prvního roku této spolupráce by pak byly přizvány i ostatní státy
iniciativy, a sice Chorvatsko, Švýcarsko a Slovensko. Předsedkyně také VR sdělila, že by měla podepsat
MoU o bilaterální spolupráci s ruskou nadací v u příležitostí konání celosvětového jednání Global
Research Council v Moskvě v polovině května.
Závěrem sdělila přítomným, že prof. Roithová na vlastní žádost z důvodu odchodu do zahraničí
ukončuje k 28. 2. 2018 svoje působení v roli členky předsednictva.
ad 4) ZD EXPRO
VR byla předložena na základě žádosti prof. Bittnara aktuální verze ZD k případným připomínkám.

ad 5) Postdoktorské projekty
VR odsouhlasila, že bude diskutovat o návrhu prof. Kratochvíla „Návrh soutěže o postdok granty nové
koncepce“ na znovuzavedení postdoktorských projektů na svém příštím jednání.

Zapsala: Zuzana Naylon
Schválil: prof. Zdeněk Bittnar

