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Příkaz děkana č. 8/2005
kterým se stanoví některé náležitosti při podávání projektů
I

Předmět úpravy
1. Tento příkaz upravuje náležitosti a postup při podávání a schvalování výzkumných,
rozvojových a obdobných projektů z hlediska jejich finančního a technického
zajištění.
2. Poskytovatelé finančních prostředků v některých případech podmiňují poskytnutí
podpory spoluúčastí při financování. S ohledem na skutečnost, že 3. LF UK tyto
prostředky nemá a ani nemá z kapacitních důvodů možnost je v požadovaném objemu
vytvořit,
ukládám
všem navrhovatelům takových projektů si zajistit před podáním požadovanou finanční
spoluúčast z mimofakultních (neveřejných) zdrojů. Jedinou výjimkou je spoluúčast
fakulty při financování režijních nákladů.

II Postup při podávání návrhu
1. Navrhovatelé musí mít připraven návrh projektu v předstihu před vyhlášením veřejné
soutěže ve vývoji a výzkumu tak, aby nebyl ohrožen termín projednání a podání.
2. Návrh projektu (který bude obsahovat veškeré náležitosti požadované poskytovatelem,
obecně závaznými i vnitřními předpisy) předloží 15 kalendářních dnů před ukončení
soutěžní lhůty vyhlášené poskytovatelem navrhovatel oddělení vědy a výzkumu
společně s doložkou (vyplněnou na první straně), která je přílohou č. 1 tohoto příkazu.
3. Oddělení vědy a výzkumu bez odkladu zašle k připomínkám návrh společně
s doložkou ekonomickému oddělení, personálnímu a mzdovému oddělení, případně
dalším útvarům v závislosti na povaze projektu. Připomínky posoudí a projedná je
s navrhovatelem tak, aby návrh projektu odpovídal ekonomickým možnostem a
záměrům 3. LF UK.
4. Po vypořádání veškerých připomínek předkládá vedoucí oddělení vědy a výzkumu
návrh projektu k podpisu děkanovi společně s vyplněnou doložkou.
5. Děkan 3. LF UK Praha je pověřen rektorem UK k podpisu výzkumných a rozvojových
projektů. V tomto ohledu je nezastupitelný. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné,
aby navrhovatel dodržel termín uvedený v odstavci 2 a ostatní posuzovali a
projednávali každý návrh projektu bez prodlev.
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6. Doručení projektu poskytovateli zajistí prokazatelným způsobem oddělení vědy a
výzkumu.
7. V případě, že pro formální, věcné nedostatky nebo jiné důvody nebude včas projekt
poskytovateli doručen, bude o této skutečnosti v předstihu informovat vedoucí
oddělení vědy a výzkumu navrhovatele
8. Veškeré písemnosti o projednávání a doručování návrhu projektu budou uloženy v
oddělení vědy a výzkumu.

III Závěrečná ustanovení a účinnost
1. Úplné znění tohoto příkazu bude zveřejněno ve všeobecném elektronickém
informačním systému.
2. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem vydání
Zpracovala: Ing. Jana Mužíková
V Praze dne 14. března 2005

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
děkan 3. LF UK Praha
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