
 
 

PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ PODPORY V RÁMCI MOTIVAČNÍHO 
SYSTÉMU ZČU – ČÁST TALENT PRO ROK 2017 

 
V souladu se směrnicí rektora č. 03R/2015 Grantový systém (dále jen „směrnice“) 
 

vyhlašuje 
 

prorektor pro výzkum a vývoj (dále jen „PR-V“) tato „Pravidla pro získání a využití 
podpory v rámci motivačního systému ZČU – část TALENT pro rok 2017“ 

 
 
I. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY 
 

 
1. Podpora v rámci motivačního systému ZČU – část TALENT je poskytována v souladu 

s čl. 23 směrnice.  
 
 

II. ŽÁDOST O PODPORU A VÝBĚR PODPOŘENÝCH OSOB 
 

1. Žádost o podporu (dále jen „žádost“) pro následující oblasti podává žadatel na 
předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 těchto pravidel, zástupci příslušné 
fakulty uvedenému v příloze č. 2 nejpozději do 7. 11. 2017:  
 
• pro oblast 1 – přehlídky a soutěže talentovaných studentů, 
• pro oblast 2 – reprezentace ZČU a ČR na mezinárodním fóru VaV (příp. i 

umělecké tvorby) na přehlídkách, soutěžích, kongresech a sympoziích,  
• pro oblast 3 – naplňování třetí role univerzity ve vztahu ke státní správě, 

neziskovému sektoru, příp. i podnikatelským subjektům. 
 

2. Podmínkou přiznání podpory v rámci MS ZČU - část TALENT je status studenta 
k datu vydání rozhodnutí o přiznání nároku na podporu. 

   
3. Zástupce fakulty shromáždí žádosti podané k 15. 5. 2017, k 8. 9. 2017 a k 7. 11. 2017    

a nejpozději do tří pracovních dnů po uvedených termínech je předá na odbor Výzkum 
a vývoj (dále jen „VYZ“). 

 
4. O přiznání nároku na podporu rozhoduje PR-V na základě doporučení komise. 

Rozhodnutí PR-V o přiznání nároku na podporu je konečné a nelze se proti němu 
odvolat. V případě přiznání nároku bude podpora poskytnuta formou mimořádného 
stipendia a to ve výši, uvedené v předmětném rozhodnutí PR-V. Podpora v rámci MS 
ZČU – část TALENT bude vyplacena prostřednictvím agendy Informačního a 
poradenského centra (dále jen „IPC“). 
 



5. Výše možné podpory se řídí dokumentem „Postup při určování výše podpory“, který 
je přílohou č. 3 těchto pravidel. 
 

6. Rozhodnutí PR-V o přiznání nároku na podporu sděluje VYZ žadateli a komisi a 
zveřejňuje je na http://www.zcu.cz/research/Grantovy-system/motivacni-system/ vždy 
do tří pracovních dnů po rozhodnutí PR-V. 

 
7. Podporu v rámci motivačního systému ZČU – část TALENT lze přiznat do vyčerpání 

vyčleněné částky. Informaci o tom, že vyčleněná částka již byla vyčerpána, zveřejní 
VYZ na webových stránkách http://www.zcu.cz/research/Grantovy-system/motivacni-
system/ bez zbytečného odkladu poté, co z evidence vydaných rozhodnutí VYZ zjistí,  
že vyčleněná částka byla vyčerpána. 
 

8. Nejpozději do 20 dnů po uplynutí kalendářního roku zpracuje VYZ závěrečnou zprávu 
o tom, jakým způsobem byla využita podpora pro motivační systém ZČU – část 
TALENT, kterou zveřejní na http://www.zcu.cz/research/Grantovy-system/motivacni-
system/. 
 

9. Kontaktní osoba: Ing. Lucie Vavřičková, DiS. (VYZ, tel. 377631037, email: 
lvavrick@rek.zcu.cz). 

 
 
 
Příloha č. 1: Formulář žádosti o podporu 
Příloha č. 2: Seznam zástupců fakult 
Příloha č. 3: Postup při určování výše podpory 
 
 
v Plzni dne: 5. 5. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc., v.r. 
prorektor pro výzkum a vývoj 
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