
 
 

PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ PODPORY V RÁMCI MOTIVAČNÍHO 
SYSTÉMU ZČU – ČÁST POSTDOC PRO ROK 2011 

 
V souladu se směrnicí rektora č. 32R/2010 Grantový systém (dále jen „směrnice“) 
 

vyhlašuje 
 

prorektor pro strategii a výzkum (dále jen „PR-R“) tato „Pravidla pro získání a využití 
podpory v rámci motivačního systému ZČU – část POSTDOC pro rok 2011“ 

 
 
Motivační systém ZČU – část POSTDOC podporuje mladé absolventy doktorských studijních 
programů, kteří dosahují vynikajících výsledků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 
 
 
I. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY 
 
1. Základní podmínkou pro získání podpory je, že absolvent doktorského studijního 

programu je zaměstnancem ZČU a významně se podílí na řešení projektů a na 
dosahování vynikajících výsledků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.  

 
2. Podporováni jsou zaměstnanci, kteří absolvovali doktorský studijní program 

po 31. 12. 2008. 
 

3. Pokud MŠMT nepřidělí ZČU dotaci na rozvojový projekt POSTDOC-11, nebudou 
podpořeny žádné osoby. 

 
 

II. ŽÁDOST O PODPORU A VÝBĚR PODPOŘENÝCH OSOB 
 

1. Zaměstnanec, který splňuje uvedené podmínky, podá žádost o podporu (dále jen 
„žádost“) na předepsaném formuláři (příloha č. 1) proděkanovi jmenovanému pro 
příslušnou fakultu, resp. pověřené osobě na NTC (jmenný seznam - příloha č. 2, dále jen 
„proděkani a pověřená osoba na NTC“), nejpozději do 15. 3. 2011. Proděkani a 
pověřená osoba na NTC předají žádosti za součást na Odbor strategie a výzkumu (dále 
jen „OSV“) do 22. 3. 2011. 

 
2. Žádost může podat zaměstnanec individuálně nebo v týmu (maximálně pěti osob). 
 
3. Formulář žádosti o podporu má formu návrhu projektu a musí obsahovat kromě popisu 

projektu specifikaci konkrétních výstupů (dále jen „deklarované výstupy“). 
  
4. Formulář žádosti zahrnuje závazek uchazeče nebo skupiny uchazečů, že splní 

deklarované výstupy a čestné prohlášení, že předkládaný projekt nebyl předložen do 
jiných programů (např. ESF, GAČR, GA AV ČR, FRVŠ atd.). Vedoucí pracovník 
podpisem žádosti přebírá spoluodpovědnost za úspěšnou realizaci projektu. 

 
5. Výběr podpořených osob provádí komise složená z PR-R, proděkanů a pověřené osoby 

na NTC (jmenný seznam – příloha č. 2, dále jen „komise“). Předsedou komise je PR-R. 



 
6. Komise posuzuje navržené aktivity a očekávané výstupy z hlediska rozvoje výzkumné 

činnosti na ZČU, z hlediska návaznosti na Dlouhodobé směry výzkumu a vývoje ZČU  
a připravované či realizované projekty (7. rámcový program, operační program VaVpI 
apod.)  

 
7. O přiznání podpory rozhoduje PR-R. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu 

odvolat. 
 
8. Podpora je poskytována v maximální výši 15 000 Kč na osobu a měsíc formou osobního 

ohodnocení nebo mimořádné odměny po dobu nejvýše 9 měsíců (tj. od března do 
listopadu 2011). Podpořené osoby mohou čerpat i prostředky na nákup odborné 
literatury. Limit na jednu osobu a podmínky čerpání těchto prostředků stanoví PR-R           
a OSV zveřejní na http://www.zcu.cz/research/ nejpozději do 31. 3. 2011. 

 
9. Výsledky sděluje OSV podpořeným osobám a komisi a zveřejňuje na 

http://www.zcu.cz/research/ nejpozději do 31. 3. 2011. 
 
 
III. POVINNOSTI PODPOŘENÝCH OSOB A ADMINISTRACE NA SOUČÁSTI 
 
1. Podpořená osoba je povinna splnit deklarované výstupy projektu, ke kterým se zavázala 

ve formuláři žádosti.  
 
2. Formu a harmonogram průběžné kontroly plnění deklarovaných výstupů určí proděkani 

a pověřená osoba na NTC. V rámci průběžné kontroly zpracují proděkani a pověřená 
osoba na NTC průběžnou zprávu o plnění deklarovaných výstupů za součást a předají ji 
na OSV nejpozději do 12. 9. 2011. 

 
3. Podpořená osoba je povinna předat proděkanovi a pověřené osobě na NTC dosažené 

výstupy a závěrečnou zprávu nejpozději do 12. 11. 2011. Proděkan a pověřená osoba na 
NTC na základě těchto zpráv zpracuje závěrečnou hodnotící zprávu za součást a předá ji 
spolu s dosaženými výstupy na OSV nejpozději do 18. 11. 2011.  

 
 
IV. HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSTUPŮ 
 
1. Komise provede zhodnocení dosažených výstupů na univerzitní úrovni nejpozději do 

30. 11. 2011. OSV zveřejní zhodnocení na http://www.zcu.cz/research/ nejpozději do 
17. 12. 2011. 

 
2. V případě, že komise usoudí, že deklarovaných výstupů nebylo dosaženo, vrací 

pracoviště žadatele poskytnutou podporu nebo její část. 
 
3. Kontaktní osoba: Mgr. Jan Sedláček (OSV, tel. 377631034, email: sedlac@rek.zcu.cz) 
 
 
V Plzni dne 28. února 2011  

       
           doc. RNDr. František Ježek, CSc. 

        prorektor pro strategii a výzkum 
 
Příloha č. 1: Formulář žádosti o podporu  
Příloha č. 2: Jmenný seznam 
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