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Č. j.: 2019UKF07026 

V Praze dne 29. 4. 2019 

 

 

 

Poskytnutí informace 

 

 

Vážený pane , 

 

dne 4. 4. 2019 obdržela Filozofická fakulta Univerzity Karlovy prostřednictvím elektronické 

pošty na e-mailovou adresu Podatelna@ff.cuni.cz žádost  jehož jste 

místopředsedou, o poskytnutí informace dle § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou evidujeme pod č. j. 

2019UKFF05502. 

 

Konkrétně spolek žádal o tyto informace: 

1) „v čí kompetenci je rozhodování o využití finančních prostředků programu Progres 

(koordinátora, nebo rady programu, případně jiné osoby či orgánu), a to u programů 

Q07, Q08 a Q09, 

2) zápisy ze schůzí rady Progresu Q09 konaných v těchto termínech 26. června 2017, 

19. října 2017, 15. listopadu 2017, 20. prosince 2017, 15. února 2018, 23. října 2018, 

21. listopadu 2018 a 12. prosince 2018, 

3) znění pravidel pro čerpání finančních prostředků přijaté radami jednotlivých 

progresů 

4) objem prostředků vynaložených v rámci jednotlivých programů Progres (Q07, Q08 a 

Q09 – za každý program žádám uvést samostatně) na: 

a) cestovní a veškeré s tím spojené náklady (letenky, ubytování, diety, vstupy 

apod.), 

b) stipendia studentům v doktorském typu studia, 

c) stipendia studentům v jiném než doktorském typu studia, 
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d) vydávání knižních i časopiseckých či sborníkových publikací (např. náklady 

na vydání, rovněž překladatelské, korektorské, grafické a obdobné práce 

atd.), 

a to souhrnně za každý rok trvání jednotlivých programů Progres, například dle tohoto 

vzoru:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) kopie smluv uzavřených v rámci programu Progres Q09, a to za roky 2017 a 2018; 

pokud povinný subjekt tyto smlouvy nemá k dispozici, pak žádám o informaci, komu 

je předal, případně doprovodnou informaci, který subjekt je má v současné době k 

dispozici.“ 

 

V zákonné lhůtě, jejíž prodloužení Vám bylo oznámeno přípisem č. j. 2019UKFF06007 ze 

dne 12. 4. 2019, Vám poskytuji v příloze na adresu uvedenou v žádosti tyto informace: 

1) rozhodování o využití finančních prostředků programů Progres je v kompetenci: 

a) tajemníka fakulty (režie ve výši 20 %), 

b) vedoucí dotčených základních součástí fakulty, jimž je přidělena část rozpočtu 

daného programu na vědu), 

c) rady programu (zbývající část rozpočtu programu); 

2) zápisy ze schůzí rady Progresu Q09 konaných v termínech 26. června 2017, 19. října 

2017, 15. listopadu 2017, 20. prosince 2017, 15. února 2018, 23. října 2018, 21. 

listopadu 2018 a 12. prosince 2018 nebyly vytvořeny (vytváření zápisů není 

povinné); 

3) čerpání finančních prostředků se řídí dokumentem „Obecná pravidla pro vytváření 

návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy na jednotlivé PROGRESY, resp. části PROGRESŮ uskutečňované na fakultě 

pro období 2017–2021“ z 16. 12. 2016 a každoročně upřesňovaným v dokumentu 

„Návrh na rozdělení institucionální podpory na realizaci programů PROGRES“, 

 Cestovní 

výdaje 

2017 

Cestovní 

výdaje 2018 

Cestovní 

výdaje 2019 

Stipendia 

doktorandi 2017 

Progres Q07 100.000 Kč <částka> <částka> <částka> 

Progres Q08 10.000 Kč <částka> <částka> <částka> 

Progres Q09 40.000 Kč <částka> <částka> <částka> 
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pravidla pro čerpání finančních prostředků přijaté radami jednotlivých programů 

jsou následující: 

a) Progres Q07: smyslem a cílem programu je především 1) prohloubení 

mezioborové spolupráce na poli fakultních středověkých studií, 2) její 

organizace a koordinace a 3) věcná i morální podpora mladším a mladým 

medievistům; k naplnění tohoto smyslu a cíle rada programu také rozvrhla 

strukturu rozpočtu programu, který sestává celkem ze tří fondů: 

i. tzv. Fond rezervy, slouží k dorovnání výše mezd u těch interních členů 

programu, na jejichž základních součástech fakulty taková potřeba 

vyvstala; jednání o tomto fondu probíhá na přímý pokyn vedení 

fakulty a na základě žádostí vedoucích příslušných základních součástí 

fakulty; 

ii. tzv. Fond osobního rozvoje, je určen k pokrytí nemzdových nákladů 

interních členů programu, které jim v daném roce projektu 

v souvislosti s badatelskými výstupy vzniknou; v letech 2017–2019  

tato částka činí 35.000 Kč pro každého interního člena a může být 

použita na cestovné, úhradu konferenčních poplatků, podporu 

publikace, překlad, korektury, nákup knih a další položky; všechny 

výdaje však musejí souviset s řešením projektu a s jeho vykazovanými 

výstupy; všechny výdaje je rovněž třeba předem konzultovat 

s koordinátorem, potažmo radou programu; vyúčtování je pak včas 

nutno realizovat ve spolupráci s tajemnicí programu; částka nemůže 

být použita na mzdy; na začátku roku každý člen programu odevzdává 

plán výstupů a způsob využití tohoto fondu na daný rok, na konci roku 

pak zprávu o vynaložení prostředků a výstupech; člen programu se 

může této podpory dobrovolně vzdát (pokud např. ví, že v daném roce 

žádné výstupy pro program nebude mít); 

iii. tzv. Fond vnitřní soutěže, je pravidelně otevřen jak interním členům 

programu, tak jeho afiliovaným doktorandům, případně celé fakultní 

medievistické veřejnosti; první typ soutěže usiluje napomoci 

vytváření sdíleného prostoru pro medievistické aktivity na fakultě, v 

němž by studenti i postdoci se středověkou specializací soustavně 

nacházeli příležitosti k odborné spolupráci a logistickou, morální a 

podle aktuálních možností také finanční podporu; jedná se o podporu 

např. publikace nejlepších disertací, badatelských pobytů a 

konferenčních výjezdů, návštěv zahraničních odborníků, s nimiž 

mladší badatelé potřebují spolupracovat, překladů odborných článků, 

přípravu edic, výstav aj.; 
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smyslem druhého typu soutěže o přechodný statut postdoka 

afiliovaného k relevantní základní součásti fakulty je včas zachytit 

některé z nejperspektivnějších držitelů doktorského titulu získaného 

za posledních sedm let zpětně od vyhlášení soutěže a umožnit jim, byť 

jen po omezenou dobu, další odborný rozvoj ve vazbě na odborníky a 

odborná pracoviště fakulty, přičemž vítězní postdokové musejí z 

přihlášeného projektu připravit do tisku výstup nejpozději do konce 

období, po něž jsou afiliováni, a to přinejmenším v podobě studie v 

recenzovaném periodiku, a dále ve stejné lhůtě připravit na fakultě k 

podání výzkumný grant s výhledem na následující kalendářní rok; 

b) Progres Q08: vzhledem k relativně malému rozpočtu programu a přehledné 

vnitřní struktuře programu (účastní se ho pouze dvě základní součásti 

fakulty, které úzce spolupracují v rámci projektu Výzkumné infrastruktury 

ČNK, LM2015044), není třeba pro čerpání rozpočtu přijímat speciální 

pravidla nad rámec předpisů vydaných RUK (OR 9/2018); rada programu 

vždy na začátku nového roku určí v závislosti na finální výši rozpočtu (po 

odečtení fakultní režie a částek přidělených ZS v rámci tzv. balíčku na vědu, 

viz výše) rámcové rozdělení prostředků na osobní a provozní (cestovné); 

osobní náklady jsou vypláceny formou mzdy (příp. odměn) účastníkům 

programu, jejichž počet se pohybuje okolo 20 s celkovým úvazkem cca 0,7 

FTE; o rozdělení nákladů souvisejících s cestami rozhoduje rada programu; 

prostředky jsou přidělovány účastníkům programu podle významu 

konference a tématu konferenčního příspěvku (infrastrukturní příspěvky 

jsou přednostně hrazeny z prostředků výzkumné infrastruktury); 

c) Progres Q09: vzhledem k tomu že Progres není projekt, či grant v pravém 

slova smyslu, ale, jak praví opatření rektora, je to program k institucionální 

podpoře rozvoje vědy, rozhodla rada na počátku svého působení, že větší část 

prostředků (cca 4/5 až 5/6) budou přiděleny participujícím základním 

součástem (ústavům), jejichž zástupci také v radě zasedají, pouze s menší 

částí prostředků tak rada hospodaří přímo a využívá je k podpoře předem 

schválených projektů a také jako motivační odměnu za konkrétní publikační 

výstupy; 

4) objem prostředků vynaložených v rámci jednotlivých programů Progres eviduje 

fakulta v níže uvedené podobě, přičemž v případě stipendií souvisejících 

s příslušným programem nerozlišuje typ studijního programu a v případě roku 2019 

se jedná o aktuálně dostupné informace: 
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Cestovní 

výdaje 
2017 2018 2019 

Progres Q07 
508 421,94 

Kč 

608 616,57 

Kč 
3 484,00 Kč 

Progres Q08 
304 152,14 

Kč 

277 798,21 

Kč 
42 695,35 Kč 

Progres Q09 
513 940,81 

Kč 

791 014,86 

Kč 
50 793,37 Kč 

    

Stipendia 2017 2018 2019 

Progres Q07 
276 791,00 

Kč 

308 901,00 

Kč 
N/A 

Progres Q08 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Progres Q09 
128 300,00 

Kč 

66 000,00 

Kč 
N/A 

    

Publikace 2017 2018 2019 

Progres Q07 
542 519,80 

Kč 

565 353,88 

Kč 
3 484,80 Kč 

Progres Q08 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Progres Q09 
620 425,95 

Kč 

602 250,40 

Kč 
65 48,00 Kč 

 

5) fakulta neeviduje uzavírané smlouvy podle příslušnosti k jednotlivým programům, 

tudíž se jedná v tomto případě o informaci, kterou nemá v této podobě k dispozici; 

smlouvy uveřejňované v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb. jsou přístupné 

v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 

 

 

S pozdravem 
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