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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 30. 9. 2022 
 
 
Přítomní: doc. Petr Bušek,  prof. Tomáš Havránek, prof. Jiří Pokorný,  doc. Jakub Suchánek, doc. 
Michal Vinkler, prof. Petr Volf 
 
Hosté: prof. Pavel Höschl, prof. Vladimír Komárek, doc. František  Půta, Bc. Tomáš Šrom  
 
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Karolina Boňková, Ing. Marcela Horčičková,  
Mgr. Adéla Jiroudková, Šárka Mrkvičková 
 
Omluveni: doc. Zdeněk Drozd, Mgr. Kateřina Michlová 
 
Zasedání proběhlo kombinovanou formou.  
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR ze dne 20. 6. 2022 
3. Personální záležitosti – Oborová rada  
4. Žádosti o změnu 
5. Vyhlášení 20. kola soutěže GA UK – pravidla, aplikace 
6. Příští termíny konání GR a OR UK 
7. Různé 

 
 

1. Zahájení  

Prof. Volf přivítal přítomné členy GR UK, DR. Představil nového předsedu GR, prof. Vladimíra 
Komárka, nového místopředsedu sekce  B, doc. Michala Vinklera,  a nového místopředsedu sekce C, 
doc. Jakuba Suchánka. Zároveň poděkoval za působení v GR UK doc. Půtovi, který se zúčastnil 
zasedání jako host. 
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 20. 6. 2022 

K bodu 3) nominace do OR A-TFP a OR B-GEO (viz bod 3/ Personální záležitosti)  
K bodu 4) odpovědi na žádosti o změny odeslány 
K bodu 6) mimořádné ocenění – zaslán dopis řešitelům, děkanům, proděkanům jednotlivých fakult. 
Prof. Volf informoval, že  někteří děkani fakult jsou ochotni vyplatit studentům, kteří získali ocenění, 
mimořádné stipendium. 
Závěr GR: GR bere na vědomí 
 
3. Personální záležitosti  

a) Ke dni 31. 8. 2022 skončilo funkční období prof. Bartošovi (předseda sekce C) a doc. Půtovi 
(předseda sekce B).  Za nové předsedy byli zvoleni dosavadní místopředsedové – doc. Bušek  a doc. 
Drozd.  Novými místopředsedy byli zvoleni na OR doc. Suchánek a doc. Vinkler. Místopředsedové  byli 
dne 15. 8. 2022 schváleni rektorkou UK za členy GR UK. Na začátku září byly odeslány jmenovací 
dopisy (včetně jmenovacího dopisu prof. Komárka).  
b) Nově jmenovaným a končícím členům OR byl na začátku září zaslán jmenovací/děkovný dopis.  
c) Dne 28. 7. 2022 jsme obdrželi nominaci z Centra pro otázky životního prostředí do skupiny B-GEO. 
Do skupiny GEO byla nominovaná  Dr. Dana Kapitulčinová, Ph.D. Vedoucí skupiny B-GEO žádal o 
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doplnění skupiny odborníkem s  obdobnou specializaci jako měl odchozí člen nominovaný za COŽP.   
Specializace Dr. Kapitulčinové není odpovídající.  COŽP jsme požádali o nominaci jiného kandidáta, 
dne 30. 9. 2022 jsme obdrželi nominaci Dr. Vojtěcha Mácy. 
Dne 19. 9. 2022 jsme obdrželi nominaci z HTF do skupiny A-TFP místo prof. Dolisty.  Nominován byl 
doc. Aleš Prázný z Univerzity Pardubice. Vedení sekce A s kandidátem souhlasí.  
Závěr GR: a) b) GR bere na vědomí c) COŽP: Kancelář GA UK osloví vedoucího skupiny B-GEO 
s žádostí o vyjádření k nominaci Dr. Mácy;  HTF: GR UK souhlasí se jmenování doc. Aleše Prázného 
do skupiny A-TFP. Jmenovací dopis bude odeslán.  
 
4.  Žádosti o změnu 

V období od 20. 6. 2022 do 29. 9. 2022 bylo podáno celkem 35 žádostí (3 žádosti o změnu hlavního 
řešitele, 21 žádostí o změnu financí, 4 žádosti o předčasné ukončení řešení projektu a 2 žádosti o 
přerušení projektu). Zároveň byly projednány 3 žádosti o změnu závěrečného hodnocení a 2 žádosti o 
přezkoumání hodnocení závěrečných zpráv. 

 
1. změna čerpání 

a) 360322 MFF A-PP  

přesun 25 tisíc z ONN do 
pobytových; důvod účast na 
konferenci  

b) 16222 MFF A-INF  
přesun 50 tisíc z pobytových do 
ONN; důvod: publikační náklady  

c) 428122 PrF 
A-
TFP  

přesun 25 tisíc z ONN do stipendií - 
důvod: rozšíření týmu 

d) 413622 PřF B-BIO  
přesun 40 tisíc z ONN do 
pobytových, důvod: stáž 

e) 454120 FSV A-EK  

přesun 19 tisíc z ONN do 
pobytových, důvod: navýšení ceny 
letenky 

f) 408422 PřF B-CH 
 

přesun 21 tisíc z pobytových do 
ONN,  důvod: konference online 

g) 54121 PřF C- C4 
 

přesun 15  tisíc z pobytových do 
ONN, důvod: konference hrazeny z 
jiných zdrojů 

h) 376322 1. LF C-C3 
 

přesun 30 tisíc z ONN do 
pobytových, důvod: konference ve 
Washingtonu 

i) 192822 
FSV-
CERGE A-EK 

 

přesun 35  tisíc z pobytových do 
ONN - materiál (cloud computing 
budget) 

j) 204122 
FSV-
CERGE A-EK 

 

přesun 40 tisíc z pobytových do 
ONN - monitor 

k) 118221 2. LF C-C1 
 

přesun 50  tisíc z pobytových do 
ONN; publikační náklady  

l) 340220 2.LF C-C2 
 

přesun 35  tisíc z pobytových do 
ONN - ukončení studia, publikační 
náklady  
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m) 338222 PřF B-CH 
 

přesun 15  tisíc z pobytových do 
ONN - materiál; důvod rodičovská 
dovolená 

n) 355422 PřF 
B-
GEO 

 

přesun 50 tisíc z ONN do 
pobytových, důvod: stáž ve Francii 

o) 266522 PřF C-C1 
 

přesun 30 tisíc z ONN do 
pobytových, důvod: konference v 
Edinbourghu 

p) 374221 PřF B-BIO 
 

přesun 15  tisíc z pobytových do 
ONN - materiál; důvod covidová 
opatření 

q) 406122 PřF B-BIO 
 

přesun 15  tisíc z pobytových do 
ONN - materiál (chemikálie, služby), 
důvod covidová opatření 

r) 50122 2. LF C-C4 
 

přesun 20 tisíc z ONN do 
pobytových, důvod stáž ve Francii 

s) 366622 PřF B-CH 
 

přesun 20 tisíc Kč z pobytových do 
ONN, prezentace na konferenci až 
příští rok 

t) 373521 PřF B-CH 
 

přesun 20 tisíc Kč z pobytových do 
ONN, prezentace na konferenci až 
příští rok 

u) 662220 MFF B-FYZ  
přesun 25 tisíc (10 tisíc) z ON, 15 
tisíc z ONN do pobytových - stáž 

v) 389422 MFF B-FYZ  
přesun 25 tisíc z ONN do 
pobytových, důvod stáž v Brazílii 

2. změna hodnocení 

a) 1424217 PřF B-BIO 
 

na základě vydaného Jimp článku 
přehodnoceno z nesplněno na 
splněno 

b) 812217 2. LF C4 
 

na základě přijatého rukopisu 
přehodnoceno z neplněno na 
splněno 

c) 956120 PřF 
B-
GEO 

 

na základě přijatého rukopisu 
přehodnoceno ze splněno s 
výhradou na splněno 

3. změna řešitele 
a) 372321 PřF C-C2 

 
ukončení studia 

b) 327821 2. LF C-C1 
 

ukončení studia 
c) 393121 MFF B-FYZ 

 
přerušení ze zdravotních důvodů 

4. přerušení  
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a) 388422 2. LF C-C3 
 

přerušení z osobních důvodů - GR 
nesouhlasí - nelze dle pravidel GA 
UK, doporučeno buď předčasné 
ukončení nebo rozšíření týmu 

b) 338222 PřF B-CH 
 

rodičovská dovolená 
5. předčasné ukončení 

a) 299222 PřF B-BIO 
 

oznámení o ukončení studia ze 
zdravotních důvodů 

b) 264220 MFF B-FYZ 
 

ukončení studia 
c) 68121 2LF C.C2 

 
ukončení studia 

d) 890120 MFF B-FYZ 
 

ukončení studia 
6. přezkoumání hodnocení  

a) 814119 PřF 
B-
GEO 

 

na základě doloženého článku 
požaduje změnu odkladu hodnocení 
na splněno, na základě stanoviska 
zpravodaje GR nedoporučuje 
přehodnocení 

b) 370120 FF UK A-PP   změna hodnocení na splněno 

 

Závěr GR: 1.a-v) žádosti o změnu čerpání financí byly schváleny; 2 a-c) žádosti o změnu hodnocení 
byly schváleny; 3 a-b) žádosti o změnu řešitele byly schváleny c) jelikož navrhovaný nový řešitel 
není členem řešitelského týmu, žádost nebyla schválena, řešitelce vzhledem k uváděným 
zdravotním problémům doporučeno přerušení řešení projektu 4. a) žádost nebyla schválena 
vzhledem k tomu, že důvody nejsou v souladu s pravidly GA UK, b) žádost byla schválena 5. a-d) 
žádosti o předčasné ukončení byly schváleny 6. a) žádost o přehodnocení nebyla schválena na 
základě stanoviska zpravodaje, zůstává odklad hodnocení b) žádost byla na základě stanoviska 
zpravodaje schválena, projekt je hodnocen jako splněný 

 
5. Vyhlášení 20. kola soutěže GA UK  

Opatřením rektora č. 25/2022 bylo s účinností k 1. červenci 2022 zveřejněno Vyhlášení 20. kola 
Grantové agentury Univerzity Karlovy (2023).  

 
Termínový kalendář soutěže GA UK: 

Přihlášky nových projektů na rektorát: od 3. října 2022 do 15. listopadu 2022 
Žádosti o pokračování na rektorát: od 3. října 2022 do 26. ledna 2023.  
Závěrečné zprávy na rektorát: od 3. října 2022 do 17. dubna 2023.  
 
a) Proděkanům jednotlivých fakult byl zaslán 14. 9. 2022 dopis prof. Volfa ohledně vyhlášení 20. kola 
soutěže (15. 9. 2022 odeslány informace pro fakultní referenty). 
b) Rektorátní termín přihlášek nových projektů je stanoven na 15. 11. 2022. (vloni 11. 11. 2021). Po 
tomto termínu proběhne ze strany GA UK kontrola přihlášek, poté budou zpřístupněny přihlášky 
členům Oborové rady s žádostí, aby se k projektům přihlásili jako potencionální zpravodajové. 
Vedoucí skupin budou informováni, aby každému projektu stanovili zpravodaje do zasedání 
Oborových rad (případně bude možno dořešit na zasedání OR).  
c) Změny oproti minulému kolu nejsou.  
Závěr GR: a) GR bere na vědomí b) Nové projekty budou zpravodajům po kontrole GAUK 
zpřístupněny od 28. 11. 2022 ráno, členové OR se přihlásí k projektům jako potencionální 
zpravodajové do 30. 11. 2022 včetně. Během této doby mají vedoucí možnost přiřazovat 
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zpravodaje k projektům. Prof. Havránek doporučuje zaslat seznam podaných projektů v předstihu 
před zpřístupněním projektů zpravodajům. Kancelář GA UK zajistí. c) GR bere na vědomí.  
 
 

Úpravy aplikace: 
a) Úprava čestného prohlášení: součástí přihlášky projektu je i čestné prohlášení o samostatném 
zpracování přihlášky a unikátních cílech projektu. Na jaře 2023 končí projekt START, a proto došlo 
k úpravě čestného prohlášení (tematická shoda uvedena obecně na všechny projekty). Návaznost na 
programy START by měla být uvedena v části „Návaznost na jiné projekty“.    
 
Čestné prohlášení GA UK:  
Prohlašuji, že jsem tuto přihlášku zpracoval/a samostatně a není mi známo, že by cíle tohoto projektu 
byly shodné s jiným projektem financovaným/ucházejícím se o financování GA UK či jinou grantovou 
agenturou. 
Beru na vědomí, že pokud dochází k tematické podobnosti nebo návaznosti na probíhající či 
navrhovaný projekt, je třeba tuto skutečnost uvést a vysvětlit v části "Vysvětlení návaznosti na jiné 
projekty řešené vedoucím a navrhovatelem". Seznámil jsem všechny členy řešitelského kolektivu s 
obsahem navrhovaného projektu a jsem si vědom/a, že bez svolení vedoucího projektu nesmí být text 
projektu poskytnut osobě mimo řešitelský kolektiv. 
 
b) V aplikaci byly provedeny úpravy dle požadavků GR a OR v rámci letního balíčku/2022; probíhá 
kontrola testovací verze aplikace, na jejímž základě proběhly v aplikaci úpravy.  
 
Závěr GR: a) b) GR bere na vědomí 
 
6. Příští termíny konání GR a OR GA UK:  

GR UK v 20. kole před OR GA UK: 23. 11. v 10.00 hod. 
 
Termíny zasedání 1. oborových rad GA UK v 20. kole:  
6. 12. (Út) 2022 – zasedání OR A od 10 hod (Zelená posluchárna)  
7. 12. (St) 2022 – zasedání OR C od 10 hod. (Zelená posluchárna) 
8. 12. (Čt) 2022 – zasedání OR B od 10 hod. (Zelená posluchárna) 
 
 
GR před 2. oborovými radami a po nich:  20. 2. 2023;  3. 3. 2023  v 10:00.  
Závěr GR: GR bere na vědomí. Termíny  zasedání 2. a 3. OR budou stanoveny později.  
 
 
7. Různé:  

a) možnost přesunu finančních prostředků z pobytových nákladů do ostatních položek bez žádosti 
z důvodu COVID-19;  
b) změna lhůty pro podání odvolání u návrhů projektů, VZ i ZZ;  
c) úprava kritérií pro hodnocení ZZ;  
d) DPP – platby oponentům: lhůty GA UK na zaslání podepsané DPP na RUK;  
e) proplacení posudků zahraničním oponentům; 
f) přikládání souhlasu „Etické komise“;  
g) možnost třetího přerušení projektu č. 634120 z důvodu rodičovské dovolené; 
h) možnost školení pro nové zpravodaje; říjen/listopad  2022; 
ch) navýšení investičních prostředků; 
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i) ukončení programu START na jaře roku 2023 
 
Závěr GR: a) COVID-19: ruší se možnost přesunu finančních prostředků z pobytových nákladů do 
ostatních položek bez žádosti, přesuny budou možné na základě žádosti zaslané na GAUK. Hranice 
pro přesuny financí bez žádosti mezi položkami „ONN a pobytové náklady“ se zvyšuje na 20 tis. Kč. 
U přesunu financí do položky „stipendia“ zůstává nezměněná výše 10 tis. Kč.  Stejně tak se ruší 
možnost žádosti druhého odkladu hodnocení na základě pandemické situace.  Druhý odklad 
hodnocení bude možný pouze ve výjimečných situacích b) GR schválila 14ti denní lhůtu pro podání 
odvolání u návrhů projektů, VZ i ZZ a 30 dnů pro odpověď kanceláří GAUK c) k této problematice 
proběhnou další kola jednání a úpravy kritérií se budou týkat příštího kola soutěže. d) dle 
stanoviska Právního odboru je nutné vypracovaný posudek proplatit do listopadu aktuálního roku 
nehledě na termíny GA UK. Kancelář GA UK si vyžádá stanovisko Právního odboru k formě 
dokládání DPP e) v rámci aplikace bude provedena změna tak, aby všichni oponenti, měli možnost 
vystavení DPP, a to v případě, že mají účet v české bance; oponenti budou mít též nově možnost 
v aplikaci zaškrtnout požadavek platby, bude jim odesíláno upozornění na lhůtu zaslání DPP na 
RUK f) pravidla se nemění, nově je umožněno, že zpravodaj si i během hodnoticí lhůty může 
dožádat souhlas Etické komise v případě, že nebyla řešitelem přiložena g) na základě doporučení 
zpravodaje GR souhlasí s tím, aby zcela výjimečně  bylo umožněno řešitelce přerušení projektu na 
třetí rok h) kancelář GA UK vypracuje návrh školení pro nové zpravodaje ch) během listopadu by 
UK měla vydat metodický pokyn k navýšení investičních prostředků na 80 tis. Kč. Zpravodajové 
budou následně Kanceláří GAUK informování o změně výše investic. i) bude nutné počítat 
s možným nárůstem podaných přihlášek do GAUK, nárůstem financí pro oponenty atd.  
 
Zapsala: Mgr. Karolina Boňková 
Schválil: prof. Vladimír Komárek 
 
V Praze dne 18. 10. 2022 
 
 
 
 


