
II. VĚDA:  GRANTOVÁ PROBLEMATIKA 

Předkladatelé: prof. Libuše Kolářová, Kristýna Matějková, DiS. 
 
 
A) Analýza současného stavu 

1) Numerický počet projektů přijatých k řešení nebo řešených v roce 2017 oproti roku 2016 
mírně stoupl o 19 projektů (Příloha Tab. 1). 
2) Celkově přidělené finanční prostředky u vybraných typů projektů (Příloha Tab. 2) stouply 
v roce 2017 oproti roku 2016 o celkem 27,9 mil. Kč. 
3) Počet podaných projektů u GAČR byl v roce 2017 vyšší o 10 než v r. 2016; u AZV ČR: 
počet projektů s hlavním řešitelem z 1. LF UK byl v roce 2017 vyšší o 4 než v roce 2016 
(Příloha Tab. 3). 
4) Čerpání projektů – ke dni 26. 9. 2017 zbývá celkově dočerpat celkem ještě 26,9 mil. Kč 
(Příloha Tab 4.1.); pokud budou objednávky zasílány později bude velmi složité dodržet termín 
stanovený v opatření děkana pro předání schválených faktur na grantové oddělení (začátek 
prosince). Celkem 11 pracovišť k 26.9. 2017 neplní podmínky dané opatřením děkana o ča- 
sovém limitu čerpání přidělených grantových prostředků (Příloha Tab. 4.2). 

 
B) Problémy s pozdním čerpáním přidělených finančních prostředků na řešení projektů, 
aj. 

1) Problémy s doprovázející pozdní čerpání: 
a) Neuznatelnost nákladů – audity projektů mohou zpochybnit čerpání spotřebního 

materiálu (chemikálie) v listopadu zejména u končících projektů; dle jejich názoru je dis- 
kutabilní, zda lze vše spotřebovat do ukončení projektu. Jak jsme poukazovali vloni a to i na 
poradě přednostů, pokud by se nakupovaly např. ruka- vice, plastik apod. tak tyto náklady by 
nemusely být uznány. Čerpání projektů je ještě pod větší kontrolou a to z důvodu existence 
registru smluv, kdy se povinně zveřejňují smlouvy nad 50 tis. bez DPH. 

b) Pokuty za nesprávné užití dotace mohou dosáhnout až 205% neuznané částky. 
 
Opatření: Všichni přednostové ústavů, na jejichž pracovišti bylo počátkem září nedostatečné 
čerpání byli informováni. Zároveň byli jmenovitě informováni i konkrétní řešitelé projektů. 
 
 
C) Projekty Progres a Primus 
1) Progres – v letošním roce se rozběhlo pokračování PRVOUK, prostředky jsou 
přidělovány dle RIV produkce na jednotlivé fakulty, dále  rozdělujeme dle schváleného 
pravidla na jednotlivé Progres, a to  80% dle předešlého roku a 20% dle RIV 1_stcorr. 
Finanční prostředky opět poklesly a to o 2,8 mil. Kč. 
2) Fakulta získala pro následující rok 3 projekty: – Marie Zikánová, Ondřej Havránek, 
Karin Vargová 

 
D) Plány 
1) Přednostům těch klinik a ústavů, kteří neslnili opatření děkana o čerpání finančních 
prostředků do konce září 2017 oznámit krácení „vratky“ režií na příští kalendářní rok; nutno 
zvážit požadavky pracovišť na výjimku. 
2) Usnesení KD stran čerpání přednést rovněž na Poradě přednostů 1. LF UK v listopadu 

TaskForce: Kristýna Matějková, DiS. a dle potřeby (typ projektu) ostatní pracovníci 
grantového oddělení, Ing. J. Michl a Ing. E. Soubustová. 
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