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Fond pro podporu strategických partnerství 
VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ  

PRO ROK 2019 
 
 

1. STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ  
 
Od roku 2015 věnuje Univerzita Karlova speciální manažerskou a finanční péči rozvoji 
vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická 
partnerství.  
 
Společným denominantem této skupiny institutů, která vzešla z širokého konsensu vedení a 
akademické obce UK v roce 2014, byl  
 

 široký potenciál pro sdílení excelence napříč všemi vědními disciplínami, hlavními 
činnostmi (vzdělávací, výzkumnou, vědeckou a vývojovou) i hierarchickými a 
organizačními úrovněmi; 

 společný profil komplexní vzdělávací instituce; 
 předcházející úspěšná formální i neformální spolupráce;  
 globální distribuce. 

 
Strategická partnerství dostávají své roli i v pravém smyslu svého označení. Ať už v 
bilaterálních či multilaterálních vztazích využívá Univerzita Karlova těchto spojenectví 
k aktivnímu směřování společnosti a naplňování třetí role univerzity v tuzemsku i zahraničí. 
  
Investice do strategických partnerství má za cíl posilovat profil Univerzity Karlovy jakožto 
„otevřené, internacionalizované, výzkumné univerzity atraktivní v širokém spektru studijních 
programů a oborů“ (zdroj: Dlouhodobý záměr UK 2019 – 2020). 
 

2. CHARAKTER STRATEGICKÝCH AKTIVIT 
 
U aktivit se strategickými partnery se očekává nadstandardní úroveň výstupu: 
 

 identifikace, vytváření a rozvoj synergií 
 měřitelný, doložitelný přínos pro všechny zúčastněné instituce 
 dlouhodobá udržitelnost spolupráce (zajištění následného financování) 
 inovativní přístup 
 podpora vědeckého dorostu. 

 
Aktivity se strategickými partnery mohou nabývat následujících forem:  
 

i. odborných workshopů a konferencí zapojujících širokou akademickou obec 
(akademiky, post-doc pracovníky, doktorandy, studenty) i neakademické pracovníky; 

ii. mobility – mimoevropské (nemající alternativu v EU programech) s jasným výstupem 
iii. přípravy společného studijního programu (joint/double degree) 
iv. přípravy společného výzkumného projektu. 
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3. FINANČNÍ PODMÍNKY  
 
Aktuální výzva se týká aktivit se všemi strategickými partnery UK (uvedenými v příloze), 

vyjma projektů v rámci schématu joint seed funding s Univerzitou Curych a společné 

výzvy uskupení CENTRAL, které mají svá vlastní výběrová řízení a budou vyhlášeny 

separátně.  

Výše dotace 
Limit na projekt/aktivitu je zpravidla 60 000 Kč, v případě zámořských projektů v řádech 
desetitisíců Kč výše. 
 
Podporovány jsou pouze aktivity nemající alternativu 
 v externích zdrojích (EU programy apod.) 
 v interních zdrojích (Fond post-doc, Fond mobility, Stipendium Václava Havla, Aktivity A, 

B Podpory internacionalizace atd.). 
 
Veškeré aktivity financované z Fondu pro podporu strategických partnerství jsou vždy 
předfinancovány fakultou a po konečném vyúčtování a předložení závěrečné zprávy 
refundovány rektorátem.  
 
Při tvorbě rozpočtu je nutné dbát principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vydaných 
prostředků.  
 
Za uznatelné náklady se považují: 
 

i) Cestovné, stravné a ubytovací náklady zaměstnanců UK v cizině  
ve výši základní sazby zahraničního stravného dle platné vyhlášky; 

ii) Cestovné, ubytovací náklady, stravné a kapesné zahraničního partnera, 
stravné a kapesné musí být stanoveno v souladu s ust. § 188 odst. 4 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, a prováděcí vyhlášky vydané podle § 189 odst. 1 
zákoníku práce; 

iii) Odměna špičkovým hostujícím profesorům; 
iv) Catering/občerstvení na konferencích a workshopech 

- vždy je nutné doložit prezenční listinu; při současném poskytnutí stravného 
nutné adekvátní krácení  

v) Materiál – pouze, pokud je nositelem dlouhodobé hodnoty (sborníky z konferencí 
apod.), nikoliv režijní náklady 

 
Mezi neuznatelné náklady patří například, avšak nikoliv pouze: 

 
i) investiční náklady 
ii) režijní náklady 
iii) odměny zaměstnanců UK jakéhokoli druhu 
iv) stipendia studentů jakéhokoli druhu 
v) hospodářská (výdělečná) činnost  
vi) waivery účastnických poplatků vlastních workshopů/konferencí 
vii) alkoholické nápoje.  
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4. NÁVRH 

 
Spolupráce se strategickými partnery je otevřena všem vědním oborům UK.  
 
Náležitosti  
 
Návrh – formulář návrhu je ke stažení na www.csp.cuni.cz.  
Minimální pozice žadatele/řešitele je doktorand v zaměstnaneckém poměru k UK na základě 
pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ platné k 31. 12. 2019. Návrh schvaluje a podepisuje vedoucí 
pracoviště/katedry. 
 
Přílohy návrhu: 

i. stručné profesní CV garanta aktivity 
ii. pouze v  případě souběžného zaměstnaneckého poměru řešitele na jiné VŠ či 

výzkumné instituci v ČR doporučující dopis proděkana fakulty pro zahraniční 
vztahy. 

 
 
 

5. HODNOCENÍ NÁVRHŮ 
 
Návrhy jsou předmětem výběrového řízení na následujících úrovních:  

 
 

Návrhy jsou posuzovány na základě následujících kritérií s hodnotící škálou 0-5 bodů: 
(5 bodů = maximum) 
 
K1: jasný a měřitelný výstup, reálnost jeho dosažení (0-5 bodů) 
K2: vědecký přínos a míra inovace (0-5 bodů) 
K3:  metodický přístup a koncepce (0-5 bodů) 
K4: odborná kvalita řešitele a řešitelského týmu (0-5 bodů) 
K5: zapojení vědeckého dorostu (0-5 bodů) 
 
Rozhodnutí s ohledem na výsledné ohodnocení: 
A:  přijat (25-22 bodů) 
B:  přijat s výhradami (21-18 bodů) 
C:  zamítnut (méně než 18 bodů) 
D:  nehodnocen z důvodu formálních nedostatků (chybné či chybějící podklady apod.) 
 
Složení Komise Fondu pro podporu strategických partnerství je uvedeno na webu Centra 
www.csp.cuni.cz. 
 
 

Fakulta 

- celofakultní výběrové 
řízení 

- rozhodnutí proděkana 
pro zahraničí vztahy 

Rektorát 

- celouniverzitní 
výběrové řízení 

- rozhodnutí Komise 
Fondu pro podporu 
strategických 
partnerství 

Partnerská univerzita 

- komise 
partnerských 
univerzit: 

u joint seed funding  s 
Univerzitou Curych a 
uskupení CENTRAL 

 

 

http://www.csp.cuni.cz/
http://www.csp.cuni.cz/
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6. KOMUNIKAČNÍ VAZBY 
 

Běžná interní komunikace se řídí standardní posloupností: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakty na pracovníky Centra strategických partnerství a fakultní koordinátory jsou 
k dispozici na webu Centra www.csp.cuni.cz. 
 
 
 

7. TERMÍNY 
 

Otevření výzvy 16. listopadu 2018 

Termín pro podání návrhu na fakultní úrovni dle rozhodnutí fakulty 

Termín pro podání návrhů na RUK 31. ledna 2019 

Vyrozumění úspěšných řešitelů 29. března 2019 

Realizace aktivit vč. vyúčtování duben – listopad 2019 

 
 
 
8. VÝZVY FONDU SP V ROCE 2019 

 
 

Druh výzvy Status Termín vypsání Stav 

Výzva FSP řádná 16. listopadu 2018 otevřena nyní 

Výzva Joint Seed 

Funding s Univerzitou 

Curych, Švýcarsko 

řádná tbc - listopad 2018 v přípravě 

Výzva uskupení 

CENTRAL 
řádná tbc - leden 2019 v přípravě 

Výzva FSP 
mimořádná červen 2019 

pouze v případě uvolnění 

dodatečných prostředků 

 

akademická obec 
Zahraniční 
oddělení 
fakulty 

Centrum 
strategických 

partnerství RUK 

Ekonomické 

oddělení 

fakulty 

Ekonomické 

oddělení 

RUK 

http://www.csp.cuni.cz/

