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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 20. června 2014 pod čj. MSMT-22780/2014 změnu Grantového řádu Univerzity 
Karlovy v Praze.  

 
 
 
      .......................................... 
             Mgr. Karolína Gondková 

ředitelka 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. 6 odst. 2 se za první větu vkládá nová věta, která zní: „Žadatel může k danému 

termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku.“. 

2. V čl. 6 odst. 3 se za první větu vkládá nová věta, která zní: „Student může současně být 

členem více řešitelských týmů nebo být uveden na více přihláškách, avšak dohromady 

u nejvýše tří projektů; podrobnosti jsou stanoveny v Zásadách.“. 

3. V čl. 6 odst. 6 se za první větu vkládá nová věta, která zní: „Nesouhlasí-li děkan příslušné 

fakulty s podáním přihlášky, musí toto své stanovisko odůvodnit; v takovém případě se 

daná přihláška zařadí do evidence, ale neposuzuje ani jinak nehodnotí.“. 
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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 6. června 2014. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dnem 1. července 2014. 

 

 

 

 

 

................................... ................................... 

předseda akademického senátu rektor 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 20. června 2014. 


