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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UNIVERZITY DNE 16. 4. 2020

Přítomni:
Prof. Volf, doc. Ebelová, prof. Maršálek, doc. Půta, doc. Kraml, prof. Plzák.
Za odbor pro vědu a výzkum: RNDr. Kvačková, Mgr. Michlová, Ing. Horčičková, Dr. Nohel.
Jako host: prof. Höschl, předseda Dozorčí rady grantového financování.
Zasedání proběhlo formou on-line konference. Materiály obdrželi účastníci předem.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady Univerzity ze dne 04. 03. 2020
3. Personální záležitosti
4. Žádosti navrhovatelů k nepřijetí projektů v 17. kole soutěže GA UK
5. Žádosti o změny u nových nebo probíhajících projektů
6. Závěrečné zprávy
7. Náměty na úpravu GA UK 
8. Rekapitulace a stanovení termínů příštího zasedání Oborových rad a Grantové rady

Univerzity
9. Různé

1. Zahájení
Na zasedání byl jako host pozván předseda DR prof. Höschl.

2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 04. 03. 2020
Str. 1, k bodům 4a-c: Personální záležitosti: k 31. 8. 2020 končí funkční období 22
zpravodajům (jeden zpravodaj ze skupiny CH informoval GAUK 15. 4. – nutné dořešit), dále je
třeba doplnit skupinu FYZ o zpravodaje se specializací na astrofyziku. Kancelář GA UK oslovila
fakulty, které delegovaly končící zpravodaje, o doplnění - kromě zpravodaje pro skupinu INF
(návrh již máme z dřívějška, projednán na VR MFF UK dne 4. 12. 2019, kandidát Dr. Jan Volec
nadále souhlasí s nominací). 
Str. 3, k bodům 7e, f: úkoly trvají (zveřejnění hodnocení závěrečných zpráv a letní balíček na 
úpravu aplikace).
Stanovisko GR ke kontrole zápisu: GR schválila zápis ze dne 4. 3. 2020 v předloženém 
znění, informace o zpracovávané agendě bere na vědomí. GR souhlasí se jmenováním Dr. 
Jana Volce zpravodajem GA UK.

3. Personální záležitosti
a) K 31. 8. 2020 končí funkční období některým členům GR (doc. Ebelová, doc. Bosáková, doc. 
Kraml). Nutné zajistit náhradu.
Pozn.: Doc. Ebelové i doc. Bosákové pokračuje funkční období zpravodaje a vedoucího skupiny 
do 31. 8. 2021, doc. Kramlovi funkční období zpravodaje končí k 31. 8. 2020.
b) Od 1. 5. 2020 nastupuje nová vedoucí GA UK Mgr. K. Boňková.
Závěr GR: 3a) GR doporučila, aby kandidáti na člena GR byli habilitovaní (doc., prof.). 
Předseda GR vyzval členy GR, aby zaslali své návrhy na kandidáty do poloviny května Mgr. 
Michlové. 3b) GR bere informaci na vědomí.

4. Žádosti navrhovatelů k nepřijetí projektů v 17. kole soutěže GA UK
Kancelář GA UK eviduje k 16. 4. 2020 pět reakcí: (1) žádost o konzultaci se zpravodajem 
projektu; (2) žádost o přezkoumání jednoho z oponentských posudků; (3) žádost o vyjádření
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k celkovému hodnocení projektu; (4) žádost o přezkoumání rozhodnutí o nedoporučení
grantového projektu k financování a (5) odvolání proti rozhodnutí projektové žádosti o GAUK.
Závěr GR: Předseda GR podal informace o vyřešení žádostí 1, 2 a 3. Žádost číslo 1 byla 
předána zpravodaji, žádost č. 2 a 3 byly zodpovězeny předsedou GR. GR souhlasí se 
způsobem, jakým byly žádosti vypořádány, a považuje je za vyřešené. Žádost č. 4 je v řešení 
a GR se k ní vrátí, jakmile bude mít vyjádření vedoucího skupiny. Žádost č. 5 byla podána 
v rozporu s pravidly (vedoucím projektu), nicméně vzhledem k mimořádné situaci (COVID-
19) GR souhlasí, že se jí bude zabývat.

5. Žádosti o změny u nových nebo probíhajících projektů
a) Žádost o změnu řešitele projektu GAUK č. 1162920
b) Žádost o odložení hodnocení projektu č. 188015
c) Žádost o změnu hlavního řešitele grantového projektu GAUK č. 1828218
d) Žádost o změnu hodnocení projektu č. 38217

Závěr GR: GR všechny žádosti čtyři projednala a schválila.

6. Závěrečné zprávy
Bylo podáno 462 závěrečných zpráv. Po kontrole GAUK budou zpřístupněny zpravodajům, kteří 
obdrží informaci e-mailem. Vedoucí skupin budou informováni o projektech bez zpravodaje. 
K závěrečným zprávám obdržela kancelář GA UK 2 žádosti (a, b). Dvě ZZ nebyly podány (c).

a) Žádost o odložení hodnocení z důvodu mateřské dovolené
b) Žádost o posunutí hodnocení závěrečné zprávy GA UK
c) Nepodaná závěrečná zpráva projektu

Projekt č. 300217, ZZ po HO, 2. LF
Projekt č. 210216, ZZ po HO, 2. LF, řešitel skončil minulý rok na 2. LF UK a 
vedoucí prof. Herget zemřel.

Závěr GR: GR bere informace na vědomí. Souhlasí se žádostmi o hodnocení odloženo, 
v obou případech z důvodu mateřských dovolených. V případě nepodaných ZZ rozhodla o 
hodnocení NS u projektu č. 210216. U projektu č. 300217 požaduje vyjádření vedoucí 
projektu, proč nebyla ZZ podána, a navrhuje hodnocení NS.

7. Náměty na úpravy GA UK
a) Změna Zásad

Návrh Zásad GAUK obdrželi členové GR a předseda DR e-mailem 9. 4., aktualizovanou 
verzi se změnami od předsedy GR spolu s materiály na GR. Nejdůležitější dvě změny se 
týkají konkrétní výše odměn pro oponenty (varianty 750 Kč, 1000 Kč nebo vypustit ze 
Zásad) a možnosti podávat projekty pouze studenty ve standardní době studia.   

b) Přesuny z položky Pobytové náklady
Vzhledem k aktuální situaci (Covid-19) navrhujeme, aby v letošním roce mohli řešitelé 
převádět z položky Pobytové náklady nevyčerpané prostředky z výše uvedeného důvodu 
v jakékoliv výši do jiné položky, a to bez žádosti.  Povinností by však zůstalo
okomentovat převod ve VZ (nyní mohou dle Smlouvy bez žádosti převést 10 tisíc). 
Konkrétní podoba sdělení fakultám byla konzultována s Právním odborem RUK, odpověď 
přikládáme. 

Závěr GR: a) GR prodiskutovala návrhy na změnu Zásad. Se všemi změnami souhlasí. U 
změny výše odměn pro oponenty doporučuje, aby nebyla uvedena konkrétní částka a 
navrhla následující znění: „Za včas a řádně odevzdaný posudek náleží oponentovi odměna 
ve výši obvyklé na UK.“ Změna Zásad bude předložena na KR 27. 4. 2020 a následně na 
VR. b) GR souhlasí za podmínky, že přesuny budou účelné, hospodárné, efektivní a 
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související se vzniklou situací (COVID-19). Podmínkou bude též řádné okomentování změny 
řešitelem ve výroční zprávě a dodržení všech limitů dle pravidel GA UK. GA UK rozešle 
všem řešitelům tuto informaci e-mailem.

8. Rekapitulace a stanovení termínů příštího zasedání Oborových rad a Grantové rady
a) 3. zasedání OR: stanoveny původní termíny: OR C 22. 5. (Pá), OR B 25. 5. (Po) a OR A 

27. 5. (St) 2020, vždy od 10 hod. v Zelené posluchárně. Vzhledem k situaci (COVID-19) 
předseda GR navrhuje zvážit, zda neodložit konání OR o měsíc.

b) GR: stanoven předběžný termín: 12. 6. (Pá) 2020 od 10 hod. v kanceláři GA UK. 
Vzhledem k situaci (COVID-19) navrhujeme zvážit, zda termín GR neodložit.

c) Návrh termínu zasedání 1. oborových rad GA UK v 18. kole: začátek prosince (2019 byly 
1. týden prosince)
Návrh termínu GR v 18. kole: začátek října 2020 (2019 byl 2. 10.)
Návrh termínu GR v 18. kole před OR GA UK: konec listopadu (2019 byl 27. 11.)

Závěr GR: a-b) GR rozhodla vzhledem k aktuální situaci (COVID-19) o posunutí OR a GR 
na červen 2020. OR A se bude konat 19. 6., OR B 22. 6. a OR C 17. 6.; GR 29. 6. Jako hosté 
budou pozváni i nově navržení členové GR, jejichž funkční období začíná k 1. 9. 2020.
c) Stanovení termínů zasedání OR a GR v 18. kole se odkládá na zasedání dne 29. 6. 2020

9.  Různé
Na závěr GR informovala Ing. Horčičková o žádosti, kterou právě obdržela. 
Závěr GR: se žádostí se seznámí předseda GR a bude informovat GR na příštím zasedání.

Zapsala K. Michlová, 28. 4. 2020
Schválil prof. Volf, 28. 4. 2020


