Směrnice děkana FSE UJEP č. 1/2014
Podpora vědecko-výzkumné činnosti

V Ústí nad Labem, dne 23. 4. 2014
Za účelem motivace akademických pracovníků FSE UJEP (FSE) a jejich kateder k vědeckovýzkumné činnosti vyhlašuje děkan FSE prostřednictvím tohoto předpisu příslib za vědeckovýzkumné výsledky realizované ve prospěch FSE vyplácet jejich autorům finanční odměny
a vytvářet jednotlivým katedrám fondy, jejichž rozdělování bude v jejich pravomoci.
Způsob výpočtu odměny pracovníka a katedry
1) Přínosem pracovníka v oblasti vědy a výzkumu se rozumí počet bodů v Rejstříku
informací o výsledcích (RIV) 1 registrovaný pro FSE násobený částkou 2000,- Kč.
2) Náklady pracovníka v oblasti vědy a výzkumu se rozumí veškeré náklady, které
jakýmkoliv způsobem souvisí s jeho vědecko-výzkumnou činností a které byly danému
pracovníkovi hrazeny z prostředků, které FSE obdržela jako Institucionální podporu na
rozvoj výzkumné organizace (TA16). V případě, že byly náklady pracovníkovi hrazeny
z jiných prostředků, není o ně výše odměny snižována, třebaže by se jednalo o náklady
související s jeho vědecko-výzkumnou činností.
3) Superhrubým základem pro finanční odměnu pracovníka je rozdíl mezi jeho přínosy
a náklady v oblasti vědy a výzkumu: částka dle bodu 1) snížená o náklady dle bodu 2).
4) Za každý bod v RIV registrovaný pro FSE bude z rozpočtu TA16 katedře daného
pracovníka navýšen fond o částku 200,- Kč. O rozdělování tohoto fondu rozhoduje
vedoucí katedry.
Způsob výplaty odměny
5) Nárok na odměny pracovníkům i navýšení fondů jejich kateder vzniká nejpozději
ve chvíli, kdy se vědecko-výzkumné aktivity daných pracovníků promítnou do rozpočtu
FSE. Nebude-li tomu bránit finanční situace FSE či nejistý charakter výše bodového
ohodnocení, budou odměny i navýšení přiznávány bezodkladně po registraci výsledků
vědy a výzkumu v celouniverzitní databázi (OBD).
6) Čerpání prostředků TA16 ze strany pracovníků, resp. jejich kateder, je podmíněno
písemnou žádostí (postačí elektronicky).
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Celá metodika vlády ČR dostupná zde:
http://www.vyzkum.cz/storage/att/373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/M2013_v95.pdf

Organizační a závěrečná ustanovení
7) Za účelem řádné evidence výsledků vědecko-výzkumných aktivit je každý akademický
pracovník FSE sám odpovědný za jejich korektní zanesení do příslušné celouniverzitní
databáze (OBD). Pracovníci vkládají své záznamy zpravidla sami, v nutných případech
mohou využít pomoci asistentky proděkana pro vědu.
8) Za korektní aplikaci tohoto předpisu odpovídá proděkan pro vědu a výzkum.
9) Tento předpis bude aplikován na vědecké výstupy vytvořené od roku 2013 a nijak
neomezuje nárok pracovníků na odměny za vědecké výstupy registrované před rokem
2013.
10) Tento příkaz vstupuje v platnost s účinností od 1.5.2014 a ruší platnost Nařízení děkana
FSE UJEP 1/2010.

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Děkan FSE UJEP

