
Zápis z jednání Grantové rady ze dne 13. 11. 2012 
 
 
Přítomni:   dr. Barták, doc. Brtnová-Čepičková, prof. Čapková, Ing. Dian, doc. Janoš, dr. 

Jelínek, prof. Jílková, Mgr. Pokorná, dr. Polanecký, dr. Tomíček  
 
Program:  
1. Námitky pro rozhodnutí Grantových komisí fakult a zápisy 
2. Studentská v ědecká konference v roce 2013 
3. Různé 
 
 
Prof. Jílková na úvod konstatovala, že Grantová rada UJEP byla schválena 22. prosince 
2011 a řídí se Směrnicí rektora č. 3/2011, platné od 10. 11. 2011. 

Na MŠMT byla odeslána žádost o poskytnutí podpory na specifický vysokoškolský výzkum 
pro rok 2013. 

ad 1. Námitky proti rozhodnutí Grantových komisí fa kult a zápisy 
1.1 Grantová rada UJEP dle směrnice (čl. 3 bod 8.) řeší námitky proti rozhodnutí Grantových 
komisí fakult. 
Prof. Jílková oznámila, že k dnešnímu dni neobdržela Grantová rada žádné námitky proti 
rozhodnutí Grantových komisí fakult, tzn., že Grantová rada souhlasí s rozhodnutím 
Grantových komisí fakult o změnách v řešitelských týmech a v čerpání rozpočtu 
studentských grantů v roce 2012. 
 
Prof. Jílková navrhla, že činnost Grantové rady a Grantových komisí by měla být v jednom 
konsolidovaném dokumentu pro případné kontroly. Z fakult budou vždy po jednání zaslány 
zápisy z Grantových komisí se seznamy jejích členů, které se spojí do jednoho filu se 
zápisem z Grantové rady. Pokud nebude k dispozici konsolidovaný zápis z Grantové komise, 
sepíše předseda komise seznam všech změn ve studentských grantech, které Grantová 
komise v daném roce projednávala. Podepsanou zprávu o všech změnách zašle předseda 
v PDF formátu tajemnici Grantové rady + kopii v tištěné podobě. 
Termín pro zaslání je do 10. 12. 2012 Mgr. Pokorné. 
Zápisy z jednání Grantových komisí fakult budou přiloženy k zápisu z jednání Grantové rady 
UJEP dne 11. 12. 2012. 
 
ad 2. Studentská v ědecká konference v roce 2013 
Grantová rada dále sleduje a hodnotí řešení a výsledky podpořených projektů. 
Sledování výsledků probíhá na Studentské vědecké konferenci, výsledky se vkládají do 
systému OBD a také jsou uvedeny ve výročních zprávách fakult. 

Grantová rada se předběžně dohodla na konání příští Studentské vědecké konference dne 
12. 2. 2013. 

 
 



ad. 3  Různé 
Dr. Tomíček vznesl dotaz k čl. 6 bod 4. Směrnice, zda se mohou doplňkové náklady 
přesouvat do jiných položek rozpočtu. Grantová rada se dohodla, že v nutném případě je 
možné udělat takový přesun. 

Režie pracoviště mohou být v projektu vyčleněny, ale pouze v malé míře. 

Přesuny finančních prostředků do následujícího roku řešení jsou možné jen ve výjimečných 
případech. 

 

 

  

Zapsala: Andrea Pokorná 

Schválila: prof. Jílková 

 


