
Jednání Rady Progresu Q10, 27. března 2019 

Přítomni: doc. Petr Čermák, doc. Petr Zemánek, doc. Lucie Saicová Římalová, doc. Lucie 

Pultrová, doc. Markus Giger, doc. Radek Skarnitzl, doc. Tomáš Duběda, doc. Mirjam Fried, 

doc. Markéta Malá, dr. Dana Kratochvílová 

 

Stav rozpočtu na konci r. 2018 

Doc. Čermák informoval o finálním rozpočtu za r. 2018. Zkušenosti ukazují, že někteří 

členové PROGRESu nehlásí, pokud je nakonec zrušena cesta plánovaná ke konci roku,  

na niž byly v rozpočtu alokovány finanční prostředky, to je z hlediska plánování 

rozpočtu problematické. Druhý problém představují nevyčerpané peníze z balíčků  

na vědu pro jednotlivé katedry, které v součtu představují znatelnou částku. Na obě tyto 

rizika bude zaměřena pozornost v průběhu celého roku 2019. 

 

Návrh rozpočtu na r. 2019 

Byl představen podrobný návrh rozpočtu na r. 2019 i výhled na r. 2020, který z něj 

vychází. Rada rozpočet schválila. 

Vedle mzdových nákladů počítá rozpočet s těmito položkami: 

Cestovné – vychází z požadavků, které členové uvedli na konci r. 2018, je počítáno  

i s případnými dalšími požadavky v průběhu roku. Částka alokovaná na cestovné zůstává 

stejná jako v předchozích dvou letech. 

Publikační náklady – vyšší požadavky byly plošně zkráceny (žadatelé byli informováni). 

Částka alokovaná na publikační náklady je i přesto vyšší než v minulých letech (v reakci 

na vyšší žádosti ze strany členů a vyšší rozpočet). 

Náklady na pořádání konferencí – částka zůstává obdobná jako v předchozích letech. 

Materiál a služby – paušální částka přidělená každému členovi na materiál a služby 

zůstává stejná jako v r. 2018. 

 

Struktura rozpočtu: 

Mzdy   5.900.000 

Cestovné  1.000.000 

Publikační náklady 400.000 

Materiál a služby 600.000 

Pořádání konferencí 200.000 

Rezerva  540.000 

 



Různé 

Doc. Čermák apeloval, aby členové Rady pokud možno šířili mezi vedoucími kateder 

informace o tom, že je třeba dočerpat vědecké balíčky. Pokud někdo odchází  

na mateřskou, bere si neplacené volno, snižuje úvazek atp., je nutné toto hlásit  

doc. Čermákovi (v minulém roce se tak několikrát nestalo). 

Byla řešena otázka příspěvků na open access, Rada se shodla na tom, že je nutné v tomto 

stanovit jednotný postup. V případě, že podobný požadavek přijde, bude to Rada řešit  

a nastaví v návaznosti na to jednotný postup. 

Doc. Giger s ohledem na tvůrčí volno v r. 2019 nebude spravovat SVV, tato agenda  

od dubna přechází pod doc. Saicovou Římalovou. Doc. Saicová Římalová představila 

situaci SVV v letošním roce. 

Doc. Pultrová přednesla otázku hodnocení členů PROGRESu pro další roky. Rada  

se jejími podněty bude během roku zabývat. 

 

Zapsala: 

PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 

 

Za správnost: 

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 


