
 

  
 

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 
 

 
  
 
 
 

Směrnice rektorky č. 8/2008 
 
 

Pravidla hospodaření s veřejnými prostředky 
poskytovanými na institucionální podporu výzkumu  

a vývoje na UJEP v Ústí nad Labem  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platná od: 1. 10. 2008 Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. 
Zpracoval/a Doc. Ing. TomášLoučka, CSc. 

Mgr. Leona Wünschová 
rektorka 

Ruší: Směrnici rektora č. 5/2003  
 
 
 



Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tato směrnice rektorky stanoví pravidla pro hospodaření s prostředky poskytovanými na 
institucionální podporu výzkumu a vývoje na UJEP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z 
veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o podpoře 
výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 462/2002 Sb., o 
institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných 
záměrů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády o institucionální podpoře“), a 
dalšími právními předpisy ČR. 
 
 

Článek 2 
Institucionální podpora výzkumu a vývoje 

 
Institucionální podporou se v souladu s § 3, odst. 1, písm. b) zákona o podpoře výzkumu a 
vývoje rozumí poskytnutí prostředků na specifický výzkum na vysoké škole a na mezinárodní 
spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji. Specifickým výzkumem na vysoké škole je 
část výzkumu, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti. 
 
 

Článek 3 
Institucionální podpora specifického výzkumu 

 
1) Prostředky institucionální podpory specifického výzkumu na UJEP v Ústí n. L. lze užít v 

souladu s § 2 odst. 3 nařízení vlády o institucionální podpoře a v souladu s podmínkami 
stanovenými poskytovatelem na výzkumnou činnost, na které se podílejí studenti, 
zejména na úhradu: 

a) osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských 
studijních programů při řešení projektů na úrovni univerzity a jejích součástí (dále 
jen „projekty“), 

b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými 
pracovníky a studenty, 

c) nákladů na výzkum prováděný studenty při přípravě diplomové nebo disertační 
práce. 

 
2) Prostředky specifického výzkumu určené pro okruh činností uvedených pod bodem 

1b) tohoto článku využívá univerzita nebo její součásti zejména k podpoře: 
a) vědecké přípravy studentů v akreditovaných studijních programech, 
b) vědecko-výzkumných týmů složených ze studentů a společných vědecko-

výzkumných týmů akademických pracovníků a studentů (dále jen „společných 
týmů“), 

c) mezinárodních vědecko-výzkumných kontaktů studentů a společných výzkumných 
týmů, 

d) propojování vědecko-výzkumného procesu s procesem pedagogickým a k podpoře 
uplatňování výsledků vědy a výzkumu ve výuce, 

e) rozvoje informatického a technického zabezpečení studentské vědy a výzkumu, 
f) studentských vědeckých soutěží, 



g) publikační činnosti studentů a společných týmů. 
 

Prostředky specifického výzkumu lze využít k financování výzkumných projektů 
vyhlašovaných jako interní granty jednotlivých součástí, řešených studenty či ve 
společných týmech. 

 
 

Článek 4 
Evidence a kontrola   

 
Evidence a kontrola využití veřejných prostředků institucionální podpory výzkumu na UJEP 
je zajišťována na úrovni univerzity a jejích součástí v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a podle dalších právních předpisů uvedených v čl. 1 v rámci 
svého vnitřního kontrolního systému.  
 
 

Článek 5 
Závěrečné ustanovení 

 
1) Ruší Směrnici rektora č. 2/2003 Pravidla hospodaření s veřejnými prostředky 

poskytovanými na institucionální podporu výzkumu a vývoje na UJEP v Ústí nad Labem 
ze dne 4. 6. 2003. 

 
2) Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 10. 2008. 
 
 
 


