
Jednání Rady Progresu Q10, 26. 11. 2020, 15:00, online 

 

Přítomni: Petr Čermák, Tomáš Duběda, Mirjam Fried, Markus Giger, Markéta Malá, Lucie 

Pultrová, Lucie Saicová Římalová, Radek Skarnitzl, Petr Zemánek, tajemnice Dana 

Kratochvílová 

 

Zahájení a shrnutí situace, memorandum 

Doc. Čermák seznámil přítomné s aktuálním stavem rozpočtu a čerpáním za r. 2020, shrnul 

změny vynucené pandemií. Shrnul situaci kolem finančního příspěvku, kterým Progres 

přispívá na řešení finanční krize FF UK, a memoranda, které se k této finanční pomoci 

vztahuje. 

 

Rozpočet 

Dr. Kratochvílová představila plán rozpočtu na r. 2021 a jeho strukturu, kterou všichni 

členové rady schválili. Rámcové rozdělení rozpočtu bude odpovídat následující struktuře: 

 

Mzdové náklady 8.400.000,--  

(k lednu 2021 dojde ke snížení mezd, toto snížení bylo avizováno při 

poslední úpravě, která proběhla v červnu 2020 a byla zapříčiněna 

pandemií koronaviru a nutností upravit původně plánovanou 

strukturu rozpočtu) 

Materiál + služby  300.000,--  

Cestovné  400.000,--  

(jedná se odhad, který bude případně upraven v druhé polovině r. 

2021 s ohledem na vývoj pandemické situace) 

Publikační náklady  150.000,-- 

Pořádání konferencí 0,-- 

(vzhledem k současné pandemické situaci nebude na r. 2021 dopředu 

plánováno pořádání žádné konference) 

 

Hodnocení výkonu 

Vzhledem k letošní nestandardní situaci a jiné struktuře rozpočtu, která neumožňuje 

vyplatit odměny, letošní hodnocení výkonu ve známce A/B/C letos neproběhne, kontrola 



publikační činnosti proběhne primárně pro účely průběžné zprávy. Hodnocení bude 

provedeno na konci r. 2021 souhrnně za dva roky. 

Doc. Duběda a dr. Kratochvílová představili návrh formuláře pro přehled činnosti za r. 2020 

a výhled na r. 2021, který byl radou schválen. Tento formulář zároveň bude sloužit pro 

zpřesnění rámcového rozpočtu (viz výše) a požadavky členů na r. 2021 mohou vést k jeho 

dílčím úpravám. 

 

Progres II 

Doc. Čermák shrnul dostupné informace o charakteru Progresů II, které mají od r. 2022 

nahradit Progresy stávající. 

 

Zapsala: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D., tajemnice 

Za správnost: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D., předseda rady Progresu Q10 


