
Podmínky prodloužení řešení výzkumných záměrů 

MŠMT prodlouţí řešení a poskytne institucionální podporu na výzkumný záměr, který by měl 

být ukončen k 31. prosinci 2009, resp. k 31. prosinci 2010, i v letech 2010 – 2011, resp. i v roce 2011, 

jestliţe příjemce splní tyto nutné podmínky: 

 příjemce do 15. srpna 2009 předloţí MŠMT ţádost o jeho prodlouţení; ţádost se předkládá 

na formulářích vytvořených MŠMT v tištěné a elektronické formě, 

 příjemce plní cíle řešení výzkumného záměru (posuzuje se stav k 31. prosinci 2008),  

 cíle výzkumného záměru v letech 2010 – 2011, resp. v roce 2011 navazují na cíle 

formulované pro období do roku 2009, resp. 2010, a dosaţené výsledky řešení, které 

rozšiřují či prohlubují,  

 výzkumná činnost má charakter základního nebo aplikovaného neprůmyslového výzkumu, 

 uznané náklady na řešení jsou adekvátní prováděným výzkumným činnostem a pracovní 

kapacitě řešitelského týmu a nejsou vyšší neţ uznané náklady roku 2009 stanovené MŠMT 

na základě výsledků průběţného hodnocení provedeného v roce 2009,  

 příjemce má nadále pro řešení výzkumného záměru sestaven řešitelský tým, jehoţ pracovní 

kapacita je min. 10 přepočtených pracovních úvazků, nebo alespoň 5 přepočtených 

pracovních úvazků a trvají objektivní důvody, proč nedosahuje alespoň 10 přepočtených 

pracovních úvazků, 

 pracovní kapacita jednotlivých výzkumných pracovníků – členů řešitelského týmu (D. 1) 

na řešení výzkumného záměru činí alespoň 50 % pracovního úvazku, 

 příjemce, který není veřejnou vysokou školou, nadále splňuje ustanovení § 28, odst. 3 

zákona č. 130/2002 Sb., coţ dokládá čestným prohlášením, 

 příjemce se zaváţe výzkumné záměry do výše schválených uznaných nákladů 

dofinancovat z jiných zdrojů neţ je institucionální podpora výzkumných záměrů, 

Nesplnění kterékoli z uvedených podmínek je důvodem pro vyloučení ţádosti o 

prodlouţení řešení z posuzování meziresortní hodnotící komisí a pro neprodlouţení řešení 

výzkumného záměru. 

O prodlouţení řešení a poskytnutí institucionální podpory na výzkumný záměr rozhodne 

MŠMT nejpozději do konce října 2009 podle dále uvedených kritérií. 

Kritéria pro prodloužení řešení výzkumných záměrů 

O prodlouţení řešení a o poskytnutí institucionální podpory a jejím podílu na úhradě 

uznaných nákladů rozhodne poskytovatel na základě  

 dosavadního průběhu řešení výzkumného záměru,  

 posouzení ţádosti o prodlouţení jeho řešení meziresortní hodnotící komisí, 

 výše disponibilních prostředků. 

Kritériem dosavadního průběhu řešení je výsledek průběţného hodnocení. V tomto 

kritériu získají  

 výzkumné záměry zařazené po průběţném hodnocení v kategorii A 50 bodů, 

 výzkumné záměry zařazené po průběţném hodnocení v kategorii B 40 bodů, 

 výzkumné záměry zařazené po průběţném hodnocení v kategorii C 30 bodů. 

Ţádost o prodlouţení řešení bude posuzována podle těchto kritérií: 

1. Přínos řešení (max. 20 bodů) 

1.1. Výzkumný potenciál cílů řešení (max. 10 bodů) – posuzuje se, zda a do jaké míry cíle 

řešení spoluvytvářejí nebo sledují současné trendy rozvoje oboru, přinášejí nové 

myšlenky, formulují nové koncepce. 



1.2. Přínos očekávaných výsledků (max. 10 bodů) – posuzuje se, zda a jak mohou 

očekávané výsledky přispět k rozvoji oboru, k rozšíření nebo prohloubení současné 

úrovně poznání nebo k aplikaci a vyuţití poznatků, posuzuje se jejich potencionální 

dopad z hlediska časového a teritoriálního. 

2. Připravenost k řešení (max. 20 bodů) 

2.1. Ujasněnost cílů a očekávaných výsledků, průběh realizace (max. 10 bodů) – posuzuje 

se, zda jsou cíle jasně a konkrétně formulované, do jaké míry očekávané výsledky 

naplňují cíle řešení, posuzuje se reálnost řešení vzhledem k rozsahu, náročnosti a 

významu stanovených cílů z hlediska pravděpodobnosti splnění cílů a dosaţení 

výsledků, posuzuje se kontrolovatelnost splnění cílů a dosaţení výsledků a rizika 

řešení. 

2.2. Personální zabezpečení (max. 10 bodů) – posuzuje se oborová, kvalifikační a věková 

struktura řešitelského týmu, jeho pracovní kapacita a proporce činností z hlediska 

náročnosti cílů a rozsahu prací. 

3. Finanční zabezpečení (max. 10 bodů)  

-  posuzují se navrţené uznané náklady z hlediska jejich výše a věcného odůvodnění pro 

řešení. 

 

Míra podpory (tj. podíl institucionální podpory na úhradě uznaných nákladů) bude stanovena 

ve 4 kategoriích podle počtu dosaţených bodů v závislosti na disponibilních prostředcích: 

Kategorie I:   100 – 85 bodů 

Kategorie II:     84 – 70 bodů 

Kategorie III:     69 – 55 bodů 

Kategorie IV:     méně neţ 55 bodů 


