rektor
Plzeň 30. listopadu 2016
ZCU 032087/2016
Dodatek č. 3 ke směrnici rektora č. 03R/2015
GRANTOVÝ SYSTÉM
S účinností od 30. listopadu 2016 se mění směrnice rektora č. 03R/2015 následovně:
1.

V článku 1 odst. (2) písm. c) se za třetí odrážku vkládá odrážka a text „část ERC, kdy
je podporováno podávání projektů v grantových schématech Evropské výzkumné
rady (ERC),“.

2.

V článku 2 odst. (6) se za slovem „VÝZKUM“ vkládá čárka a vypouští slovo „a“ a za
slova „PROGRAMY EK“ se vkládají slova „a část ERC“.

3.

V článku 20 odst. (2) se za první větu vkládá věta „Řešitelem je osoba podle směrnice
o doplňkové činnosti“.

4.

V článku 20 se za odst. (2) vkládá odst. (3) tohoto znění:
„(3) Vyhodnocení výsledků smluvního výzkumu za uplynulé období zajišťuje Projektové
centrum (dále jen „PC“) k 31. květnu a k 30. listopadu.“

5.

V článku 20 se dosavadní odst. (3) až (7) označují jako (4) až (8).

6.

V článku 20 se text odst. (4) zrušuje a nahrazuje se takto:
„(4) Základem pro výpočet podpory pro řešitele za uplynulé období je souhrnný objem
(bez DPH) všech zakázek smluvního výzkumu, které v uplynulém období řešitel
úspěšně ukončil. Podpora pro oceněného řešitele činí 0,3 % z uvedeného základu,
nejméně však 1.000,- Kč.“

7.

V článku 20 se text odst. (6) zrušuje a nahrazuje se takto:
„(6) Fungování motivačního systému – část SMLUVNÍ VÝZKUM zajišťuje PC bez
žádosti řešitele. Vypočtenou částku sděluje oceněnému PC. Návrh na rozdělení
podpory předkládá oceněný na formuláři, který je součástí oznámení o ocenění jen
v případě, že výše podpory přesáhne částku 3.000,- Kč.“

8.

Za článek 21 se vkládá část osmá „MOTIVAČNÍ SYSTÉM – ČÁST ERC“ a článek
21a, který včetně nadpisu zní:
„Článek 21a
Pravidla pro získání a využití podpory
(1) Základní podmínkou pro získání podpory je podání projektu ERC Starting Grant,
ERC Consolidator Grant nebo ERC Advanced Grant za předpokladu, že je projekt
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v prvním kole hodnocení hodnocen stupněm A a postoupí do druhého kola
hodnocení.
(2) Ke dni rozhodnutí o přiznání podpory musí být oceněný řešitel zaměstnancem ZČU.
(3) Výše podpory pro oceněného řešitele je specifikována v pravidlech pro získání a
využití podpory pro daný kalendářní rok.
(4) Fungování motivačního sytému – část ERC zajišťuje PC na základě oznámení
řešitele o výsledku hodnocení a příslušných podkladů. Návrh na rozdělení podpory
předkládá oceněný řešitel na formuláři, který je součástí oznámení o ocenění.
(5) O přiznání podpory rozhoduje PR-V. Rozhodnutí PR-V je konečné a nelze se proti
němu odvolat.
(6) Získání podpory podle tohoto článku, nevylučuje získání podpory podle článku 21.
(7) Bližší pravidla pro získání a využití podpory na následující kalendářní rok stanoví
nejpozději do 30. listopadu předchozího roku PR-V. Pravidla zveřejňuje PC na
adrese http://www.zcu.cz/research/.“
9.

Stávající části osmá až desátá se označují jako devátá až jedenáctá.

10. V článku 22 se text odst. (5) zrušuje a nahrazuje se takto:
„(5) Bližší pravidla pro získání a využití podpory, typy oceňovaných aktivit a výstupů a
jim odpovídající výše podpory jsou specifikovány v pravidlech pro získání a využití
podpory pro daný kalendářní rok stanovených PR-V nejpozději do deseti pracovních
dnů po obdržení rozhodnutí ministerstva o poskytnutí dotace na institucionální plán.
Pravidla zveřejňuje VYZ na http://www.zcu.cz/research/.“
11. Článek 24 se zrušuje.
12. Dosavadní články 25 a 26 se označují jako 24 a 25.
13. V článku 24 se za odst. (3) vkládá odst. (4), tohoto znění:
„(4) Mzdové náklady pro zaměstnance podle této směrnice zahrnují odvody
zaměstnavatele v zákonné výši“.

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
Rozdělovník
- kolegium rektora
- kolegium kvestora
Vyřizuje: VYZ, č. tel. 1033

2

