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Směrnice rektora č. 2/2019
Stanovení mimořádných odměn řešitelům grantů
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato směrnice stanovuje podle čl. 7 odst. a) Vnitřního mzdového předpisu Slezské univerzity
v Opavě (dále jen „SU“) podmínky pro vyplácení mimořádných odměn řešitelům grantů
vymezených v odstavci 2. Tato směrnice se vydává za účelem podpory vědecké, umělecké a
jiné tvůrčí činnosti zaměstnanců Slezské univerzity v Opavě.
2) Grantem se pro účely této směrnice rozumí
a) projekt získaný ve veřejné soutěži vypsané Grantovou agenturou České republiky,
Technologickou agenturou české republiky, nebo jiné veřejné soutěži evidované
v informačním systému Evidence veřejných soutěží Rady vlády pro výzkum, vývoj a
inovace České republiky (https://www.rvvi.cz/ves),
b) projekt zaměřený na výzkum, vývoj či inovace získaný ve veřejné soutěži od zahraničního
poskytovatele, zejména projekt financovaný z rámcových programů Evropské unie
(Horizon2020, Horizon Europe, včetně projektů ERC1, MSCA2 aj.), zahraničních
grantových agentur (např. NSF3) a dalších,
s výjimkou projektů operačních programů Evropské unie (OP VVV4, OP JAK5 a dalších),
národních programů udržitelnosti a mobilitních programů administrovaných DZS MŠMT
(Erasmus+, CEEPUS, AIA, aj.). Příjemcem či spolupříjemcem finanční podpory musí být SU.
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Čl. 2
Výše mimořádné odměny
1) Zaměstnanec Slezské univerzity v Opavě, který zpracuje a podá stanoveným způsobem návrh
grantu a tento návrh nebude vyřazen z formálních důvodů, a pokud jsou v návrhu mimo jiné
jako uznaný náklad uvedeny „doplňkové (režijní) náklady“ (či odpovídající podobná položka
podle terminologie poskytovatele) v maximální povolené výši dle podmínek poskytovatele, má
nárok na mimořádnou odměnu ve výši 5.000 Kč.
2) V případě, že návrh definovaný v odstavci 1 bude příslušným poskytovatelem schválen a
finančně podpořen, má řešitel grantu nárok na další mimořádnou odměnu, a to ve výši 45 000
Kč, přičemž řešitel může rozhodnout o případném rozepsání této odměny mezi více
zaměstnanců SU, kteří se na zpracování návrhu projektu podíleli. V mimořádných případech,
kdy získání grantu bude z pohledu dané součásti nebo univerzity zvlášť významné, lze na návrh
vedoucího součásti nebo rektora výši této odměny zvýšit až na dvojnásobek.
3) V případě, že se zaměstnanec SU stane spoluřešitelem6 grantu, jehož návrh byl zpracován jinou
organizací a podpořen příslušným poskytovatelem, má nárok na vyplacení mimořádné odměny
ve výši 30 000 Kč; to neplatí, pokud návrh grantu nesplňuje podmínku ohledně režijních nákladů
uvedenou v odstavci 1. Spoluřešitel opět může rozhodnout o případném rozepsání odměny mezi
další zaměstnance SU podle odstavce 2.
4) Odměny se vyplácejí z finančních prostředků příslušných součástí.

Čl. 3
Organizační ustanovení
1) Návrh na vyplacení odměny podává prorektor pro vědu a zahraniční styky, a to u odměn podle
čl. 2 odst. 1 po zveřejnění výsledků veřejné soutěže, u odměn podle čl. 2 odst. 2 a 3 po podepsání
příslušných smluv o přidělení dotace pro SU.
2) O přiznání mimořádné odměny podle čl. 2 rozhoduje rektor.
3) Agendu a evidenci mimořádných odměn, s výjimkou účetní agendy a evidence, vede pověřený
zaměstnanec oddělení pro vědu a zahraniční styky rektorátu.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Vydáním této směrnice se ruší Směrnice rektora č. 7/2018.
2) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na intranetu.
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Spoluřešitelem se rozumí osoba, odpovědná za řešení projektu za SU.
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