Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze – Změna Grantového řádu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), dne 30. června 2006 pod čj. 17 598/2006-30 změnu Grantového řádu
Univerzity Karlovy v Praze.

..........................................
Ing. J. Beneš, CSc.
ředitel odboru vysokých škol

ZMĚNA
GRANTOVÉHO ŘÁDU
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Akademický senát Univerzity Karlovy
se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění,
a podle čl. 13 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy
usnesl na této změně Grantového řádu Univerzity Karlovy:

Čl. 1
Grantový řád Univerzity Karlovy v Praze se mění takto:
1. V čl. 2 se za odstavec 4 doplňuje nový odstavec 5, který zní:
„5. V Zásadách jsou upraveny náležitosti, o kterých tak stanoví tento řád a dále zde
mohou být v souladu s tímto řádem upraveny podrobnosti o elektronickém způsobu
realizace grantového financování a další podrobnosti.“.
2. V čl. 3 odst. 2 větě první se slova „pro vědu a výzkum“ zrušují.
3. V čl. 3 odst. 4 písmeno c) zní:
„c) koordinuje spolupráci s posuzovateli a zpravodaji (čl. 5 odst. 7) grantových projektů,“.
4. V čl. 3 odst. 4 písm. e) se za slova „GA UK“ vkládá středník a slova „z těchto prostředků
může být též hrazena činnost posuzovatelů a případně další činnost nezbytná k zajišťování
hodnocení kvality grantových projektů“.
5. V čl. 3 odst. 4 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).
6. V čl. 3 odst. 10 se slova „též obvyklým způsobem“ nahrazují slovy „elektronickým
způsobem“.
7. V čl. 5 odst. 6 se slovo „posuzovatelů“ nahrazuje slovem „zpravodajů“.
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8. V čl. 5 odst. 6 písm. c) se za slovo „pokyny“ vkládají slova „anebo došlo-li ke změně
řešitelského týmu, kterou bylo dotčeno ustanovení čl. 6 odst. 2 nebo 3 a nebyla-li jinou
změnou zjednána náprava“.
9. V čl. 5 odst. 7 se za slovo „hodnocení“ vkládají slova „zpravodaje a“.
10. V čl. 5 se na konec odstavce 7 doplňují věty: „Zpravodaj je oborovou radou jmenován
pro skupinu oborově příbuzných návrhů grantových projektů. Nejméně dva posuzovatelé
jsou oborovou radou určeni pro danou přihlášku grantového projektu; jednomu
posuzovateli může být přiděleno více přihlášek.“.
11. V čl. 6 odst. 2 se slova „zaměstnanec univerzity, který je školitelem nebo vedoucím
diplomové práce, nebo“ zrušují.
12. V čl. 6 se na konec odstavce 2 doplňuje věta „Žádost o pokračování grantového projektu
nelze podat, pokud by jejím schválením došlo k překročení původní délky projektu;
výjimku může v případě hodném zvláštního zřetele povolit Grantová rada.“.
13. V čl. 6 odstavec 3 zní:
„3. Na přihlášce musí být též uvedena jména a další údaje o osobách, které mají být členy
navrhovaného řešitelského týmu; členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel
žadatele, nebo vedoucí diplomové práce žadatele. V přihlášce se též uvede doba trvání
navrhovaného grantového projektu; grantové projekty mohou být jednoleté až tříleté.“.
14. V čl. 6 odst. 4 se věta druhá a třetí zrušují.
15. V čl. 6 odstavce 5 a 6 znějí:
„5. Termíny podávání přihlášek a žádostí o pokračování grantového projektu, jakož
i jejich náležitosti a způsob podávání, včetně elektronické formy, jsou uvedeny
v Zásadách. Přihláška a žádost o pokračování grantového projektu, se podává rektorátu
zpravidla prostřednictvím fakulty, na které je žadatel zapsán.
6. Součástí přihlášky musí být vyjádření děkana příslušné fakulty, jakož i vyjádření
školitele, nebo vedoucího diplomové práce. Součástí žádosti o pokračování grantového
projektu musí být zpráva o dosažených výsledcích a o čerpání finančních prostředků;
požadavky na obsah této zprávy mohou být stanoveny v Zásadách.“.
16. V čl. 6 odst. 7 se slovo „písemně“ zrušuje.
17. V čl. 6 odstavce 8 a 9 znějí:
„8. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky upravuje smlouva uzavíraná mezi
univerzitou a hlavním řešitelem. Hlavní řešitel je odpovědný za řádné čerpání
a hospodárné využívání přidělených prostředků.
9. Limity mzdových nákladů, ostatních osobních nákladů a nákladů na stipendia
grantového projektu jsou stanoveny v Zásadách.“.
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Čl. 2
1. Tato změna Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla
schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 2. června 2006.
2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže
a tělovýchovy.1)
3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla
platnosti.

...................................
předseda akademického senátu

1)

...................................
rektor

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 30. června 2006.
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