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V Praze dne 10.2. 2018 

 

Vážený pane proděkane, 

K Vašemu dopisu ze dne 18.1.2018, který jsem obdržel dne 25.1. 2018, uvádím 

následující: 

K novému informačnímu systému výzkumných projektů (ISVP), který je nyní poprvé 

zaváděný v AZV k hodnocení návrhů výzkumných projektů pro VES 2018, má AZV 

podobný uživatelský vztah jako samotní žadatelé o účelovou podporu - systém není 

v našem vlastnictví. Vytvoření ISVP bylo vyvoláno jednak opakovanými stížnostmi na 

sdílený „gačrovský“ systém GRIS ze strany lékařské výzkumné obce a jednak finančními a 

organizačními nároky ze strany GAČR, které vedly MZČR k vypovězení smlouvy. Na 

základě těchto skutečností bylo ze strany MZ v roce 2015 přistoupeno k tvorbě systému 

nového, a to výhradě pro potřeby AZV.  

Aniž bych znal všechny okolnosti vytváření ISVP do detailu, od samotného začátku nebylo 

ze strany nasmlouvaných firem adekvátně přihlíženo k velkému množství připomínek ze 

strany AZV týkajících se zásadních nedostatků a nedodělků. Situace se výrazně změnila, 

když dotvoření ISVP převzal doc. L. Dušek, ředitel ÚZIS. Nicméně stalo se tak bohužel 

v době, kdy AZV se blížila k plánovanému vyhlášení VES 2018 v květnu l.r.. AZV 

považovala za lepší volbu VES 2018 vyhlásit s nedokončeným ISVP než soutěž 

nevyhlásit a ohrozit finance nutné pro aplikovaný výzkum v biomedicíně v dalším 

období. Tato volba byla konzultována jak s ÚZIS, tak i MZ. 

Nyní jsme ve stavu, kdy si – podobně jako Vy – oprávněně stěžuje celá řada žadatelů o 

účelovou podporu na AZV. Ta dělá s maximálním úsilím vše proto, aby ve spolupráci 

s ÚZIS reagovala na všechny nedostatky a nedodělky nového systému ve víře, že 

současnou situaci společně překonáme a že další soutěž bude již probíhat v daleko lepším 

uživatelském prostředí. 

Podobné reakci jako je Vaše, AZV a osobně i já, čelíme od řady kolegů, kteří narážejí na 

problémy při aplikaci a hodnocení návrhů projektů VES 2018. Věřím, že volená ostrá slova 
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jsou důsledkem neinformovanosti. Na základě vysvětlení ředitele ÚZIS doc. L. Duška 

členům  Vědecké rady AZV dne 8.2.2018 jsme rozhodli, že jeho informace o ISVP bude 

zveřejněna na webové stránce AZV. 

K Vaší zmínce o odložení termínu podávání dílčích zpráv mohu pouze uvést skutečnost, 

která je Vám nepochybně známa: odložení termínu podávání dílčích zpráv bylo způsobeno 

z důvodů čekání na právní stanovisko Ministerstva zdravotnictví k vyhlášce č. 435/2017 Sb. 

z prosince 2017 o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 

tj. o vyúčtování a vrácení nespotřebovaných prostředků z neinvestičních a investičních 

dotací poskytnutých na projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR. Nikoliv tedy 

z důvodů nefunkčnosti ISVP. 

 

Vážený pane proděkane, 

Doufám, že se mi podařilo osvětlit všechny body Vaší stížnosti, které pochopitelně 

rozumím. Omezená funkčnost ISVP trápí daleko nejvíc pracovníky AZV, kteří jsou vedeni 

snahou co nejvíce zjednodušit požadavky kladené na výzkumné pracovníky v biomedicíně 

a kteří čelí v současné době kritice na nedokonalost systému, na kterou po celou dobu jeho 

tvorby upozorňovali. Omlouváme proto všechny vzniklé problémy, které jsme sami nikterak 

nezpůsobili.  

Z těchto důvodů si Vás dovolím požádat, abyste toto vysvětlení sdělil všem pracovníkům   

2. LF UK, kteří řeší, či hodlají řešit výzkumné projekty AZV ČR. 

Děkuji za pochopení. 

 

V úctě 

 

Prof. Miroslav Ryska 

Předseda AZV ČR 

 

 

Na vědomí: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví 


