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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 22. června 2009 pod čj. 13 666/2009-30  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. V čl. 3 odst. 4 písm. e) se za slovo „posuzovatelů“ vkládají slova „a členů oborových rad 

vykonávajících činnost zpravodaje“. 

2. Nadpis čl. 5 zní: „Oborové rady GA UK“. 

3. V čl. 5 odstavec 1 zní: 

„1. Členy oborových rad jmenuje rektor zejména z osob navržených vědeckými radami 

fakult a vysokoškolských ústavů; každá vědecká rada může navrhnout nejvýše čtyři 

kandidáty. Nejméně jeden člen oborové rady není zaměstnanec univerzity.“. 

4. V čl. 5 odstavec 3 zní: 

„3. Funkční období členů oborové rady je tříleté. Funkci předsedy nebo místopředsedy 

oborové rady může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí 

funkční období.“. 

5. V čl. 6 odstavec 4 zní: 

„4. V přihlášce se uvede studijní program, ve kterém žadatel studuje a vědní oblast podle 

čl. 2 odst. 2 písm. c), do které se tento studijní program zařazuje.“. 
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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 22. května 2009 . 

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

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2009/2010. 

 

 

 

 

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

předseda akademického senátu rektor 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 22. června 2009. 


