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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona 
 č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách),  dne  12. listopadu 2003 pod čj. 30 355/2003-30  změny 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. 3 odst. 1 se slova „grantových prostředků“ nahrazují slovy „prostředků vyčleněných 

pro vnitřní grantový systém univerzity (dále jen „grantové prostředky“)“. 

2. V čl. 3 odstavec 2 zní: „2. Nestanoví-li rektor jinak, jsou členy GR prorektor pro vědu 

a výzkum, předsedové a místopředsedové oborových rad GA UK. Další členy GR může 

rektor jmenovat po projednání ve vědecké radě univerzity z řad významných vědeckých 

osobností. Členem GR nemůže být děkan nebo proděkan  fakulty anebo ředitel další 

součásti univerzity.“. 

3. V čl. 3 odst. 3  větě první se za slova „členy GR“ vkládá  čárka a  slova „včetně jejího 

předsedy“, za které se vkládá  čárka a  slovo „nejvýše“ se zrušuje. 

4. V čl. 3 se  odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní  odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 4 až 10. 

5. V čl. 3 odst. 4 písm. d) se slova „grantových prostředků“ nahrazují slovy „prostředků pro 

grantové projekty“. 

6. V čl. 3 odstavec 5 zní: „5. Součet limitů podle odstavce 4 písm. d) a prostředků podle 
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odstavce 4 písm. e) je dán celkovou výší grantových prostředků v rámci rozpočtu 

univerzity.“. 

7. V čl. 3 odst. 10 se   slova „a zveřejňuje se“  zrušují. 

8. V čl. 3 se na konci odstavce 10  doplňuje  věta „Výroční zpráva se též obvyklým 

způsobem zveřejňuje.“. 

9. V čl. 4 odst. 5 se za slovo „nedostatky“ vkládají slova „a navrhne způsob jejich 

odstranění“. 

10. V čl. 4 odst. 6 se ve   větě první  slovo „zpravidla“ zrušuje. 

11. V čl. 4 odst. 8 se slovo „stanoví“ nahrazuje slovem „jmenuje“. 

12. V čl. 4 odst. 10 se slova „a zveřejňuje se“ zrušují.  

13.  V čl. 4  se  na konci odstavce 10  doplňuje věta „Výroční zpráva se též obvyklým 

způsobem zveřejňuje.“. 

14. V čl. 5 odst. 1 se ve  větě první slova „pět kandidátů“ nahrazují slovy „čtyři kandidáty“. 

15. V čl. 5 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Oborová rada při své činnosti spolupracuje 

s GR.“. 

16. V čl. 5 se odstavec 9 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 9 a 10. 

17. V čl. 6 odstavec 2 zní: „2. Přihlášku, nebo žádost o pokračování grantového projektu 

může podat zaměstnanec univerzity, který je školitelem nebo vedoucím diplomové práce, 

nebo student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu, anebo 

v magisterském studijním programu, ve kterém mu již bylo zadáno téma diplomové práce 

(dále jen žadatel).“. 

18. V čl. 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 

„3. Na přihlášce musí být též uvedena jména a další údaje o osobách, které mají být členy 

navrhovaného řešitelského týmu; podrobnosti jsou uvedeny v zásadách. Je-li žadatelem 

student, je členem navrhovaného řešitelského týmu vždy jeho školitel, nebo vedoucí 

diplomové práce; je-li žadatelem zaměstnanec univerzity, je členem řešitelského týmu 

vždy student nebo studenti, jejichž disertační práce nebo diplomová práce anebo jejich 

části se týkají navrhovaného tématu projektu. Členové navrhovaného  řešitelského týmu 

na přihlášce potvrdí svůj souhlas s účastí v navrhovaném projektu, jinak se na jejich 

uvedení nebere zřetel. 

4. V přihlášce se uvede vědní obor, který odpovídá navrhovanému tématu projektu 

a vědní oblast podle čl. 2 odst. 2 písm. c), do které se tento vědní obor zařazuje. 

Navrhovaný vědní obor musí věcně odpovídat doktorskému studijnímu programu, 

ve zvláště odůvodněných případech magisterskému studijnímu programu, který je na 

univerzitě akreditován. Věcnou správnost uvedených zařazení posuzuje příslušná oborová 

rada.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 5 až 11.  
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19. V čl. 6  odst. 6 se za slovo „školitele“ vkládá  čárka a  slova „nebo vedoucího diplomové 

práce“. 

20. V č. 6  odst. 7 se slova „hlavní řešitel“ nahrazují slovem „žadatel“.  

21. V čl. 6 se odstavec 9 zrušuje. 

Odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 9 a 10.  

 

 

Čl. 2 

 

1. Tato změna  Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla 

schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 31. října 2003. 

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

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem po nabytí platnosti. 

 

 

 

 
 

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

předseda akademického senátu rektor 

 

 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 12. listopadu 2003. 


