Vyhláška o vzniku Podpůrného fondu pro realizaci RIVových výstupů
na FPE ZČU v Plzni
Základní ustanovení:
1. Podpůrný fond pro realizaci RIVových výstupů FPE ZČU (dále jen PF-RIV) je založen pro
finanční podporu vědecko-výzkumných a publikačních výstupů akademických pracovníků FPE
ZČU, které jsou svou povahou pro rozvoj vědy a výzkumu na FPE důležité.
2. Na jeho finanční pomoc není právní nárok, o jednotlivých dotacích rozhoduje vždy výběrová
komise jmenovaná děkanem FPE ZČU. Její rozhodnutí je konečné.

Finanční zdroje:
3. Základní finanční zdroj PF-RIV je generován 2 % z celkové finanční výtěžnosti RIVových
výsledků za celou FPE, kterými fakulta disponuje v kapitole 1311 v jednom rozpočtovém
období. Z této částky je ovšem ještě odečteno 50 tis. Kč na podporu GRAK. O výši finančních
prostředků, které jsou pro PF-RIV k dispozici, informuje tajemník FPE neprodleně členy výběrové
komise PF-RIV.
4. Další finanční podpora PF-RIV může pocházet ze sponzorských darů, popř. z jiných
nesystémových zdrojů. Pro přijetí uvedených prostředků je nutná obvyklá administrativa
dokládající svobodnou vůli dárce podpořit PF-RIV.

Žádosti o finanční příspěvek:
5. Oprávněné žádosti o finanční příspěvek se musí bezprostředně týkat publikačních, popř.
jiných vědeckovýzkumných aktivit, které mají pro rozvoj vědy a výzkumu na FPE vysoký význam.
6. Žádost o finanční příspěvek se podává na stanoveném formuláři, který se
posílá v elektronické podobě ve formátu PDF na adresu předsedy výběrové komise a
sekretářce proděkanů. Formulář je vyvěšen na adrese
http://fpe.zcu.cz/research/aktuality/RIV_form.pdf
Pro jeho zařazení do jednání výběrové komise je nutné vyplnit zodpovědně všechny kolonky.
V opačném případě je automaticky vyřazen.
7. Žádosti o finanční příspěvek se podávají k 31. 3., 30. 6. a 30. 9. Výsledek je žadateli
sdělen na jeho e-mailovou adresu do 15. 4., 15. 7. a do 15. 10., nebude tedy zveřejněn na webových
stránkách fakulty. V odůvodněných případech může být žádost podána jako žádost mimořádná. O
jejím projednání mimo uvedené termíny rozhoduje předseda výběrové komise. V případě
mimořádných žádostí bude žadatel o výsledku informován e-mailem nejpozději do 30 dnů od
obdržení žádosti.
8. Do roka od data zaslání pozitivní e-mailové zprávy o získání dotace je její adresát povinen
vyúčtovat získané prostředky a hodnověrně doložit dosažení slíbeného výstupu (např. publikace či
závazný příslib vydavatelství, redakce apod.). Pokud se tak nestane, bude adresát dotace vracet
peníze PF-RIV v plné výši. Formulář závěrečné zprávy je ke stažení na
http://fpe.zcu.cz/research/aktuality/PF_RIV_ZZ.docx.
Zasílá se v PDF předsedovi výběrové komise a sekretářce proděkanů.

Výběrová komise PF-RIV:
9. Výběrovou komisi ustavuje děkan FPE ZČU a její mandát je 1 rok. Je pětičlenná. Rozhodovací
pravomoc o příspěvcích má komise i v případě, že chybí jeden její člen (předseda výběrové
komise musí být za této situace vždy přítomen). Pokud se nedostaví 2 členové, je zasedání
komise rozpuštěno a je stanoven nový termín zasedání.
10. Jejími členy jsou 3 akademičtí pracovníci s nejvyšším počtem RIV bodů v posledním známém
hodnocení, proděkan pro vědu a umění a tajemník fakulty. Předsedou komise je tajemník
fakulty.
11. Zasedání komise je neveřejné a koná se v období 1. - 15. dubna, července a října. Svolává jej
předseda komise. O přidělení prostředků na konkrétní projekt se hlasuje aklamací, kdy každý
člen komise má 1 hlas. Pro přidělení prostředků je nutná nadpoloviční většina všech členů
komise.
12. Jednání komise může proběhnout i per rollam.

Závěrečné ustanovení:
13. Platnost této vyhlášky je od 1. 3. 2016

V Plzni dne 23. 4. 2016
Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.
Proděkan pro vědu, umění a projekty

