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 23. listopadu 2009 pod čj. 26 521/2009-30 změnu Grantového řádu Univerzity
Karlovy v Praze.

..........................................
doc. Ing. V. Vinš, 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. Za čl. 1 se vkládá nový čl. 1a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:
„Čl. 1a
Grantové financování
1. Systém grantového financování na univerzitě je tvořen
a) Grantovou agenturou univerzity (dále jen „GA UK“),
b) Projekty specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen „Projekty SVV“).
2. Na zabezpečování grantového financování se podílejí
a) Grantová rada univerzity1) a
b) Dozorčí rada grantového financování (dále jen „DR“).
3. Zdrojem grantového financování podle tohoto řádu jsou prostředky specifického
vysokoškolského výzkumu1a) přidělené univerzitě a dále případné další prostředky
vyčleněné v rozpočtu univerzity. Rozdělení těchto prostředků na GA UK a na
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Projekty SVV je stanoveno v rozpočtu univerzity. Majetek pořízený z těchto
prostředků je vlastnictvím univerzity.
4. Administrativní zajištění grantového financování zabezpečuje rektorát.
1)

Čl. 13 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy.
§ 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),
v platném znění.“.

1a)

2. V čl. 2 nadpis zní: „GA UK“.
3. V čl. 2 odstavec 1 zní:
„1. Na zabezpečování činnosti GA UK se též podílejí oborové rady GA UK pro
společenskovědní, pro přírodovědnou a pro lékařskou vědní oblast.“.
4. V čl. 2 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
5. V čl. 2 odst. 2 se slova „grantového financování“ nahrazují slovy „GA UK“ a slova
„vnitřního grantového systému univerzity“ se nahrazují slovy „činnosti GA UK“.
6. V čl. 2 odst. 3 se slova „grantového financování“ nahrazují slovy „GA UK“.
7. V čl. 3 odst. 1 se slova „vnitřní grantový systém univerzity“ nahrazují slovy „GA UK“.
8. V čl. 3 odst. 5 se slova „v rámci rozpočtu univerzity“ nahrazují slovy „na GA UK
stanovenou podle čl. 1a odst. 3“.
9. V čl. 4 se v nadpise slova „GA UK“ zrušují.
10. V čl. 4 odst. 1 se slova „Dozorčí rada GA UK (dále jen „DR“)“ nahrazují slovem „DR“
a slova „realizaci vnitřního grantového systému univerzity“ nahrazují slovy „činnosti GA
UK“.
11. V čl. 6 odst. 2 se čárka a slova „ve kterém mu již bylo zadáno téma diplomové práce“
zrušují.
12. V čl. 6 odst. 3 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje a věta druhá zní:
„Členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo, nestuduje-li
žadatel v doktorském studijním programu, jiný akademický pracovník, kterým, má-li
žadatel zadánu diplomovou práci, je zpravidla vedoucí této práce.“.
13. V čl. 6 odst. 3 se za druhou větu vkládá nová věta, která zní: „Počet studentů doktorských
nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu
ostatních členů řešitelského týmu.“.
14. V čl. 6 odst. 6 se slova „vedoucího diplomové práce“ nahrazují slovy „akademického
pracovníka uvedeného v odstavci 3 větě druhé“.
15. V čl. 6 odst. 8 věta první zní: „Studuje-li hlavní řešitel v doktorském studijním programu,
upravuje hospodaření s přidělenými finančními prostředky smlouva uzavíraná mezi
univerzitou a hlavním řešitelem.“.
16. V čl. 6 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„9. Nejde-li o případ podle odstavce 8, upravuje hospodaření s přidělenými finančními
prostředky smlouva uzavíraná mezi univerzitou a akademickým pracovníkem podle
odstavce 3 věty druhé, kterou též podepisuje žadatel. Odpovědnost tohoto akademického
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pracovníka za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků a postavení
žadatele upravuje smlouva.“.
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.
17. V čl. 6 se odstavec 11 zrušuje.
18. Za čl. 6 se vkládá nový čl. 6a, který včetně nadpisu zní:
„Čl. 6a
Projekty SVV
1. Podrobnosti o uskutečňování Projektů SVV na univerzitě, náležitosti přihlášek
projektů, podmínky a termíny pro jejich podávání, hlediska posuzování těchto
přihlášek, rozdělení grantových prostředků na Projekty SVV, limity jednotlivých
nákladů na projekty a náležitosti podávání závěrečných zpráv o řešení projektů
upravují Zásady uskutečňování Projektů SVV, které po projednání ve vědecké radě
univerzity vydává svým opatřením rektor. K opatření rektora podle předchozí věty se
vyjadřuje senát.
2. Na vymezení působnosti a odpovědnosti Grantové rady při uskutečňování Projektů
SVV se vztahují ustanovení čl. 3 odst. 1, odst. 4 písm. a) a odst. 8 až 10 obdobně.
Další působnost Grantové rady může být stanovena v opatření rektora podle
odstavce 1.
3. Na vymezení působnosti a odpovědnosti DR při uskutečňování Projektů SVV na
univerzitě se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 1 až 5 a odst. 10 obdobně.“.

Čl. 2
1. Tato změna Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla
schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 6. listopadu 2009.
2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže
a tělovýchovy.1)
3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti, s výjimkou ustanovení
čl. 1 bodu 18, pokud jde o čl. 6a odst. 1 poslední větu, které nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2010.

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

1)

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

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 23. listopadu 2009.
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