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Rozhodnutí rektora č. 15/2020 

O využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na 

Metropolitní univerzitě Praha v roce 2020 

  

Článek 1.  

     Způsob využití podpory  

  

1. Toto rozhodnutí rektora stanovuje účely a způsoby využití celkové výše institucionální 

podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „podpora“), 

kterou Metropolitní univerzita Praha (dále jen „MUP“) obdržela na kalendářní rok 2020 ve 

výši 14 752 327,- Kč (stabilizační část: 13 698 776.- Kč; motivační část: 1 053 551.- Kč). 

2. Podpora může být využita v souladu s příslušným rozhodnutím Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, s Rozhodnutím MŠMT k úhradě způsobilých nákladů na 

činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen „VVI“) prováděné příjemcem nebo v 

souvislosti s nimi a dále v souladu se Směrnicí o vědeckovýzkumné a grantové agendě na 

MUP a s dalšími obecně závaznými právními předpisy. Způsobilými náklady jsou:  

a. osobní náklady včetně stipendií,  

b. pořízení hmotného nebo nehmotného majetku,  

c. služby,  

d. provozní náklady nebo výdaje,  

e. doplňkové náklady nebo režie do výše 20 % celkové výše dotace,  

vynaložené na VVI nebo v souvislosti s nimi, na šíření výsledků VVI nebo na jejich 

ochranu.  

3. Prorektor pro tvůrčí činnost (dále jen „PR-TČ“) po konzultaci s vedoucím CPV stanoví 

písemně jednotlivé účely využití podpory na základě určené skladby využití dle čl. 1 odst. 

4 tohoto Rozhodnutí rektora v souladu s požadavky ustanovení § 2 písm. o) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, tak, aby podpora 

byla v souladu s ustanovením § 2 písm. l), m), n), o) tohoto zákona využita správně, 

efektivně, hospodárně a účelně. Takto stanovené účely se stanou součástí dokumentace 

využití podpory.  

4. Podpora v kalendářním roce 2020 bude využita v této skladbě:  

a. osobní náklady na administrativní činnosti ve VVI v podobě úvazků či dílčích úvazků 

(pracovní smlouvy, případně dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na 

dobu určitou) v Centru pro podporu vědy MUP (dále jen „CPV“),  

b. náklady na vydávání odborných periodik,  
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c. osobní náklady ve vazbě na plnění úkolů v rámci dlouhodobých výzkumných 

záměrů,  

d. zahraniční cesty, tj. aktivní účast na vědeckých konferencích a výzkumné cesty,   

e. ediční náklady na vydávání odborných knih,  

f. materiální náklady,  

g. doplňkové náklady (režie), max. do výše 20 % dotace.  

  

Článek 2.  

Postup při ucházení se o čerpání podpory  

  

1. Po vyhodnocení návrhů dlouhodobých výzkumných záměrů rozhodne rektor na návrh 

PR-TČ, které z navrhovaných návrhů budou podpořeny, a to včetně případné úpravy 

struktury a dílčích částek rozpočtu.  

2. Po vyhodnocení záměrů pracovních cest v souvislosti s výzkumem (aktivní účast na 

konferencích a výzkumné cesty) akademických pracovníků MUP rozhodne rektor na 

návrh PR-TČ, které z navrhovaných pracovních cest budou z části nebo zcela hrazeny z 

podpory.  

3. Podobně po vyhodnocení záměrů odborných knih, případně dalších odborných 

publikací, které mají v roce 2020 vzniknout, rektor na základě návrhu PR-TČ rozhodne, 

které z navrhovaných publikací budou vydány za použití podpory.  

  

Článek 3.  

Závěrečná ustanovení  

  

1. Za provádění tohoto rozhodnutí rektora odpovídá vedoucí CPV. Vedoucí CPV rovněž 

určuje obsah pracovních náplní jednotlivých pracovníků, kteří mají pracovní poměr v 

rámci VVI.  

2. Za kontrolu provádění tohoto rozhodnutí rektora odpovídá po stránce věcné a 

odborné PR-AR a po stránce ekonomické, účetní a daňové úsekový ředitel pro 

ekonomiku a provoz.  

3. Toto rozhodnutí nahrazuje a zrušuje Rozhodnutí rektora 3/2019 vydané 5. 2. 2019. 

 

V Praze dne 16. 3. 2020 

 

                                         _______________________________________ 

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 
rektor Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. 
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Příloha č. 1 Rozhodnutí rektora č. 15/2020 

Seznam Vědecko-výzkumných záměrů MUP řešených v roce 2020 

  

Hlavní řešitel(ka)  
  

Název Vědecko-výzkumného záměru  

PhDr. Helena Bauerová, Ph.D.  Teritoriální studia, ekonomie, mezinárodní 

vztahy  

prof. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.  Centrum bezpečnostních studií (C4SS)  

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.  Politické vědy, kultura, média, jazyk  

PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D.  Veřejná správa, právní disciplíny a průmyslové 

vlastnictví  

  

 

  


