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Dodatek č. 1 ke směrnici rektora č. 03R/2015
GRANTOVÝ SYSTÉM
S účinností od 20. listopadu 2015 se mění směrnice rektora č. 03R/2015 následovně:

1.

V úvodním ustanovení se slova „rozvojové projekty“ nahrazují slovy „institucionální
plán“.

2.

V čl. 2 odst. 1 se číslo „93,8“ nahrazuje číslem „93,5“.

3.

V čl. 2 odst. 3 se číslo „1,2“ nahrazuje číslem „1,5“.

4.

V čl. 6 se odst. 1 zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
„(1) Doba řešení projektu je 21 měsíců a nebo 33 měsíců.“

5.

V čl. 8 se odst. 1 zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
„(1) Děkan je povinen zajistit ke každému návrhu projektu, jehož rozpočet
a)
nepřesahuje částku 150.000,- Kč posudek alespoň jednoho oponenta,
b)
přesahuje částku 150.000,- Kč posudek alespoň dvou oponentů
z řad zaměstnanců ZČU nebo odborné veřejnosti. Oponent nesmí být ve vztahu
k podaným návrhům projektů nebo navrhovatelům podjatý, zejména se nesmí podílet
na zpracování návrhu projektu, nesmí mít osobní zájem na rozhodnutí o návrhu
projektu a s navrhovatelem ho nesmí spojovat osobní poměr. Oponent nesmí být
členem grantového výboru.“

6.

Text čl. 19 se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
„(1) Základní podmínkou pro přiznání podpory je potvrzení zápisu prestižního výsledku
do Databáze výsledků ZČU a jeho evaluace způsobem podle směrnice o evidenci
publikačních činností a dalších odborných aktivit.
(2) Prestižním výsledkem se rozumí vědecká práce, která je ke
oznámení o ocenění dle odstavce 5:
a) uveřejněná v časopise, jehož ISSN je evidováno v přehledu
Thomson Reuters (ISI Web of Knowledge) či v přehledu
SCOPUS a u některého z těchto zdrojů je možné určit
v daném oboru,
b) vědecká knižní publikace vydaná v zahraničí a
c) národní nebo mezinárodní patent.
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(3) Ke dni rozhodnutí o přiznání podpory musí být oceněný studentem nebo
zaměstnancem ZČU.
(4) Maximální výše podpory je uvedena v pravidlech pro získání a využití podpory dle
odstavce 11.
(5) Motivační systém – část RIV funguje bez žádosti tvůrce. Vypočtenou částku
sděluje oceněnému VYZ. Návrh na rozdělení podpory předkládá oceněný na
vyplněném formuláři, který je součástí oznámení o ocenění. Nepředloží-li oceněný
vyplněný návrh na rozdělení podpory za dosažení prestižního výsledku na VYZ
do 14 dnů od jeho doručení, nárok na přiznání podpory zaniká.
(6) O přiznání podpory rozhoduje PR–V na základě návrhů předaných podle
odstavce 5 VYZ
a) v březnu za prestižní výsledky vykázané a uznané v období listopad až únor,
b) v červnu za prestižní výsledky vykázané a uznané v období březen až květen,
c) v září za prestižní výsledky vykázané a uznané v období červen až srpen a
d) v listopadu za prestižní výsledky vykázané a uznané v období září až říjen.
(7) Rozhodnutí PR–V je konečné a nelze se proti němu odvolat.
(8) Mzdové náklady z části RIV motivačního systému pro jednoho zaměstnance ZČU
mohou za kalendářní rok činit nejvýše 250 tisíc Kč.
(9) Jednomu studentovi ZČU lze za kalendářní rok vyplatit stipendium nejvýše 100
tisíc Kč.
(10) Pokud zaměstnanec nebo student dosáhne v kalendářním roce uvedené mezní
částky, podá PR–V ve spolupráci s děkanem, ředitelem ústavu nebo jiné součásti
rektorovi návrh na ocenění v rámci cen udělovaných ZČU, ministerstvem nebo
dalšími agenturami a institucemi.
(11) Bližší pravidla pro výpočet výše podpory na následující kalendářní rok stanoví
nejpozději do 30. listopadu roku předchozího PR–V. Pravidla zveřejňuje VYZ
na http://www.zcu.cz/research/.
(12) Doklady o této části motivačního systému eviduje VYZ.“
7.

V čl. 25 odst. 1 se za slova „část RIV“ vkládá čárka a slova „SMLUVNÍ VÝZKUM
a PROGRAMY EK“.

8.

V čl. 25 se vkládá odst. 3 tohoto znění:
„(3) Zaměstnancem se pro účely části páté až osmé této směrnice rozumí pouze
zaměstnanec v pracovním poměru.“

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
Rozdělovník
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Vyřizuje: VYZ, č. tel. 1033
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