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Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 

 

Instrukce prorektora pro výzkum a vývoj 

č. 1_2010/2011 

Pravidla poskytování podpory z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum 

 
Den vydání: 25. 11. 2010 

Den účinnosti: 25. 11. 2010 

Zpracovalo: Oddělení výzkumu a vývoje 

Schválila: rektorka 

Rozdělovník: kvestorka, děkani, vedoucí kateder, akademičtí pracovníci VŠFS, oddělení 

výzkumu a vývoje 

 
 

Čl. 1: Obecná ustanovení 

Tato instrukce stanoví zásady pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na 

Vysoké škole finanční a správní o.p.s. v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Účelová 

finanční podpora je poskytována na základě výsledků interní grantové soutěţe.  

 

Čl. 2: Oprávnění řešitelé (žadatelé) 

Řešitelem studentského projektu můţe být student doktorského studijního programu nebo akademický 

pracovník VŠFS. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského 

studijního programu VŠFS nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci VŠFS. V případě 

studentského projektu, jehoţ řešitelem je student doktorského studijního programu VŠFS, musí být vţdy 

členem řešitelského týmu školitel řešitele. Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního 

programu v řešitelském týmu musí být alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu, 

 

Čl. 3: Doba řešení a čerpání podpory 

Doba řešení studentského projektu je 1 aţ 3 roky. V případě, ţe řešitelem projektu je student doktorského 

studijního programu, musí být jeho řešení ukončeno v rámci standardní doby studia. 

Podpora studentského projektu pro jeden kalendářní rok můţe činit nejvýše 3 000 000 Kč. Podíl osobních 

nákladů nebo výdajů (včetně stipendií), spojených s účastí studentů doktorského nebo magisterského 

studijního programu jakoţto řešitelů nebo dalších členů řešitelského týmu na řešení studentského projektu, 

na celkových osobních nákladech nebo výdajích (včetně stipendií), hrazených v rámci způsobilých 

nákladů
1)

 studentského projektu, musí činit více neţ 60 %.  

 

Čl. 4: Náležitosti předkládaných návrhů projektů 

Ţádost o podporu z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum musí mít charakter uceleného, 

propracovaného projektu s jasně definovaným cílem, kontrolovaným výstupem a se strukturovaným a 

zdůvodněným návrhem nákladů s řešením projektu spojených (formulář ţádosti viz příloha; doporučený 

rozsah části "Popis a zdůvodnění projektu" je 3-6 stran).  

 

Čl. 5: Termíny podání a průběh vyhodnocení projektů 

Termín pro podání ţádosti je 31. ledna daného kalendářního roku, o přidělení prostředků projektům bude 

(na základě ţádosti, případně pohovoru) rozhodnuto do konce února téhoţ roku, pokud harmonogram 

vyhlášený prorektorem pro výzkum a vývoj do konce předcházejícího kalendářního roku nestanoví jinak. 
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Ţádosti opatřené vyjádřením vedoucího příslušné katedry a děkana se předkládají na oddělení výzkumu a 

vývoje (OVV). O jejich schválení rozhoduje na základě doporučení prorektora pro výzkum a vývoj 

rektorka.  

 

Čl. 6: Průběh Řešení Projektu 

Do 31. července příslušného roku řešení předkládá řešitel projektu na OVV průběţnou zprávu o 

probíhajících aktivitách a o čerpání finančních prostředků. Do 15. prosince předkládá řešitel závěrečnou 

zprávu (u víceletých projektů zprávu průběţnou) o realizovaných aktivitách a dosaţených výsledcích a také 

podrobný komentář k čerpání přidělených finančních prostředků. Zprávy se odevzdávají v papírové i 

elektronické formě. 

 

Čl. 7: Čerpání finančních prostředků 

Prostředky na osobní náklady budou vyplaceny na základě schválené průběţné a závěrečné zprávy. Ostatní 

náklady spojené s řešením projektu budou hrazeny průběţně na základě předloţených faktur, resp. 

propláceny oproti účetním dokladům. Veškeré účetní doklady se předkládají na OVV do 25. dne v měsíci. 

OVV zprostředkuje bezhotovostní refundaci vynaloţených nákladů řešitelům.  

 

Čl. 8: Závěrečná ustanovení 

Rozhodovat o záleţitostech spojených s poskytováním podpory z prostředků na specifický vysokoškolský 

výzkum zde neuvedených je v kompetenci rektorky. 

 

Instrukce nabývá platnosti a účinnosti 25. 11. 2010 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2010 

 

 

doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.  

prorektor pro výzkum a vývoj



Instrukce PVV 01/2007 - příloha – Žádost o podporu projektu z prostředků na specifický výzkum na VŠ 

  

Ţádost o podporu projektu  
z prostředků na specifický výzkum na VŠ 

období řešení: Vysoká škola 
finanční  
a správní, o. p. s.  

ţadatel:  
katedra: 
obor: 

 

akademický        
pracovník     

spolupracující 
student/i  
(jméno - ročník - obor): 

 

student DSP     
 

školitel:  

název 
projektu: 

 

  

 
anotace 
projektu 

 

  

  

(student) 
vyjádření 
školitele 
(datum, podpis) 

 

 

vyjádření 
vedoucího 
katedry 
(datum, podpis) 

 

vyjádření děkana 
(datum, podpis) 

 

  

datum 
a podpis ţadatele  

  

 

doporučení 
prorektora 
pro 
výzkum a 
vývoj: 

 

rozhodnutí 
rektorky: 

 

  
 

  



 

  

Prostředky poţadované pro řešení projektu 

poloţka částka komentář 

(student)  
osobní náklady (DPP) 

  

(akademický pracovník) 
osobní náklady  
včetně 34% ZSP 

  

cestovné (aktivní účast na 
konferenci,...) 

  

knihy   

kancelářské potřeby   

sluţby (tisk, kopírování, 
ediční náklady,...) 

  

celkem   

 
 

 

 

Popis a zdůvodnění projektu 
 

 

Nedílnou přílohou ţádosti je popis a zdůvodnění projektu. Doporučujeme drţet se 
následující osnovy a rozsahu 3-6 stan. 
 
 

 cíle projektu 
 

 postup řešení projektu 
 

 podrobná specifikace výstupů projektu 
 

 nejvýznamnější výsledky dosavadní tvůrčí práce 
 

 případné další relevantní údaje 
 
  

  


