273/A6-a
Pozměňovací návrh prof. Jungwirtha k návrhu usnesení bodu 273/A6
„Návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury
ČR“
Doporučuji zařazení následující změny v návrhu usnesení k bodu 273/A6.
Místo původního návrhu usnesení:
Var. A:
Rada
1. schvaluje návrh na jmenování předsednictva GA ČR na druhé funkční období,
2. ukládá sekretariátu Rady zpracovat návrh na jmenování předsednictva GA ČR na
druhé funkční období jako materiál pro jednání vlády.
Var. B:
Rada
1. schvaluje vypsání výzvy na kandidáty na předsedu a členy předsednictva GA ČR,
2. ukládá sekretariátu Rady předložení výzvy na 274. zasedání Rady.
Navrhuji:
Návrh usnesení:
Rada
1. schvaluje vypsání výzvy na kandidáty na předsedu a členy předsednictva GA ČR,
2. ukládá sekretariátu Rady předložení výzvy na 274. zasedání Rady.
Zdůvodnění:
GAČR je jeden z pilířů systému VaV v ČR a z pozice člena Akademické rady GAČR mohu
potvrdit údaje uvedené v materiálu k tomuto bodu, že se jedná o organizaci směřující
a v mnoha oblastech již dosahující parametrů moderní grantové agentury, jak je znám
z vědecky vyspělých zemí. Práci dosavadního předsednictva GAČR si proto velmi vážím.
Mnou navržená změna usnesení tedy nijak nesouvisí s konkrétními osobami působícími
v předsednictvu, ale jen s procedurou jejich výběru. Podle mého názoru je procedura navržená
v souvislosti s variantou A původního návrhu usnesení velmi neobvyklá a před odbornou
veřejností proto neobhajitelná. Korektnost z právního hlediska nejsem schopen posoudit,
ale ještě jsem se ve své praxi nesetkal s takto navrhovanou kolektivní volbou členů
předsednictva významné vědecké organizace, které by nepředcházela výzva na kandidáty
a tím daná možnost volby. Prosím všechny zúčastněné, aby tento můj návrh vzali jen jako
snahu přispět k odpovědné práci RVVI a tím k vážnosti RVVI v očích odborné veřejnosti
a nikoli osobně nebo jako snahu o zdržování či zbytečné přidělávání práce jiným.
Tomáš Jungwirth
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