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č.j. JU/09/01684/21        Vodňany, 25.3.2021  
 

Rozhodnutí děkana č. 18/2021 

Pravidla přípravy zahraničních projektů 
 

Rozhodnutí děkana upravuje oznamovací povinnost příprav žádostí mezinárodních projektů. 
Cílem Rozhodnutí děkana je zajistit interní informovanost o těchto aktivitách, alokace prostředků 
případného spolufinancování a zároveň napomoci kvalitní přípravě projektových žádostí. 

 
1) Každý navrhovatel zahraničního projektu (= projekt hodnocený subjektem mimo ČR) musí 

neprodleně pro zahájení přípravy projektové žádosti předat informaci o záměru podat nový 
projekt vedoucímu příslušné laboratoře, proděkanovi pro vědu a výzkum, proděkanovi pro 
zahraniční vztahy a tajemníkovi (postačí emailem). 

 
2) Navrhovatel při přípravě projektové žádosti může využít podporu přípravy mezinárodních 

projektů v rámci pracoviště projektových manažerů děkanátu FROV JU.  
 

3) Minimálně 5 pracovních dní před uzávěrkou předloží navrhovatel draft projektu k finanční a 
administrativní kontrole tajemníkovi fakulty. Navrhovatel je povinný upozornit na míru 
spolufinancování a plánované pořízení investic. 

 

4) V případě neinformování příslušných proděkanů a tajemníka o projektovém záměru nebude 
děkanem fakulty podepsán doporučující dopis (průvodní dopis), který je nezbytnou součástí 
dokumentace potřebné pro podpis žádosti nebo později projektové smlouvy ze strany 
statutárního zástupce. 

 
5) Děkan rozhoduje na podkladě návrhu proděkana pro zahraniční vztahy o vyplacení odměny za 

podání mezinárodního projektu, navržené po splnění všech formálních podmínek při 
zohlednění kvality připravené žádosti, velikosti týmu FROV JU, rozpočtu pro FROV JU a prestiže 
poskytovatele. 

 
6) V případě využití placené služby poskytované externím servisním subjektem zajištujícím 

přípravu a podání projektové žádosti, se na úhradě souvisejících nákladů podílí předem 
dohodnutým dílem laboratoř/e projektového týmu, příslušný výzkumný program CENAKVA a 
centrum. Při využití placené služby se předpokládá, že odměna projektového týmu za podání 
projektové žádosti (viz bod 5) bude proporčně krácena dle rozsahu a celkové ceny 
poskytnutých placených služeb.  

 
 
Toto Rozhodnutí děkana nabývá účinnosti dne 25.3.2021. 
 
 

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 
         děkan FROV JU 
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