
Specifikace podkladů pro podávání žádosti o finanční odměnu  podle Směrnice 
děkana PřF UJEP č. 2/2012 

 
Ţádosti jsou předávány děkanovi fakulty prostřednictvím odd. pro vědu 

 

Ke všem ţádostem musí být v el. podobě (Věc: narok) zaslán na odd. pro vědu návrh „Dokladu k proplacení 

odměny“ (formulář EO UJEP). vyplněný v bodech: osobní číslo; jméno a příjmení, výše odměny, v odůvodnění – 

stimulace dle směrnice děkana PřF UJEP č. 1/2010  

 

A. Projekty kategorie CEP a zahraniční  vědecké projekty 

Ţádost s uvedením nárokované odměny podepsaná hlavním řešitelem musí obsahovat:  

 jméno hlavního řešitele,  

 název grantu nebo projektu, číslo přidělené poskytovatelem 

 korigovaná hodnota přidělené finanční dotace projektu pro PřF na příslušný kalendářní rok ze které 

řešitel ţádá  o odměnu  (v rozpise pro výpočet korigované hodnoty uvést: 

       -  hodnota projektu v daném roce 

                                                           - mzdy pracovníků přijatých na řešení projektu    

                                                           - OON vyplacené externím prac. a administrativě 

                                                           - odměny řeš. kolektivu + pohyblivé sloţky mzdy  - ODEČÍST 

                                                           - OON vyplacené interním akad. pracovníkům v řeš. týmu - ODEČÍST 

 

 výše odměny, rozdělená mezi řešitele a  příp. členy týmu 

 

B.  Články v časopisech s IF, v recenzovanýh periodikách, monografie, části monografií a patenty 

            Na ţádosti uplatněné podle bodu  B musí být podepsáno toto prohlášení: 

           „Prohlašuji, ţe u výše uvedených publikačních výstupů, za které nárokuji odměnu ve smyslu směrnice o     

 stimulaci, budu  v RIV uveden jako domácí autor pouze u PřF UJEP“. 

 

Ţádost s uvedením nárokované odměny podepsaná autorem musí obsahovat: 

ČLÁNEK  - uvést podle kterého bodu je odměna uplatněna (1; 2a; 2b) 

 bibliografická kompletní citace článku  a jeho kopie dokládající zveřejnění v daném časopise 

 částku, kterou ţadatel poţaduje, rozdělená mezi příp. spoluautory z PřF (v případě nároku podle bodu 

B1 uvést doplněný celý vzorec výpočtu) 

 

       PATENT, UŢITNÝ VZOR 

       Ţádost s uvedením nárokované odměny podepsaná původcem musí obsahovat: 

 název patentu –uţit. nebo průmyslového vzoru  a původce 

 povinně budou uváděny údaje o registraci vzorů (označení příslušného orgánu, datum přiděleného 

osvědčení, číslo osvědčení). 

 

       ODBORNÁ MONOGRAFIE, KAPITOLA V ODBORNÉ MONOGRAFII 

       Ţádost s uvedením nárokované odměny podepsaná autorem musí obsahovat: 

 kompletní citaci 

 vydanou publikaci, která bude autorovi po ověření nároku vrácena 

       

      SPECIALIZOVANÁ MAPA 

 povinně uvést údaje o vyuţití mapy na straně poskytovatele (dle RIV) 

 

 

       C. Stimulace pro zvyšování kvalifikace akademických pracovníků 

       Podepsaná ţádost s uvedením nárokované odměny musí obsahovat: 

       1. DOKONČENÍ DOKTOR. STUDIÍ 

 kopii dokladu o úspěšném ukončení studia (doklad o zahájení má být odevzdán na odd. pro vědu při 

zahájení studia) 

 potvrzení příslušné VŠ o standardní době studia daného stud. oboru 

 

      2. DOSAŢENÍ TITULU DOCENT 

 kopii diplomu  a kopii dokladu o dokončení Ph.D. studia 

 

      3.  ZÍSKÁNÍ TITULU PROFESOR 

 kopii diplomu  



 

 

      D. Stimulace pro školitele Ph.D. studentů 

      Podepsaná ţádost s uvedením nárokované odměny musí obsahovat: 

 jméno doktoranda, název stud. programu 

 trvání doby studia a standardní dobu studia 

Pravdivost údajů ověřuje a potvrzuje  studijní oddělení PřF UJEP.        

 


