
Obecné informace

• Aktivity projektu lze zahájit již od 1.1.2016

• Čerpání finančních prostředků od března/dubna 2016

• Náklady uznatelné od 1.1.2016

• Rozhodnutí o přidělení vnitřního grantu – podepsání na grantovém 
oddělení (dále jen GO), informace emailem řešitelům

• Každý projekt bude veden pod zúčtovacím číslem – úzká spolupráce s 
ekonomickým oddělením (dále jen EO)



Finanční část I.

• Projekty vedeny na EO pod účetní zakázkou

• Finanční prostředky budou rozděleny dle jednotlivých nákladových 
položek

• Přesuny mezi položkami: doručení písemné žádosti na GO(email); GO 
schválenou změnu nahlásí na EO

• Dodržování limitů v jednotlivých položkách při plánování přesunů 
(limity viz zadávací dokumentace Vnitřní granty 2016 –
www.ff.cuni.cz)

http://www.ff.cuni.cz/


Finanční část II.
• Čerpat prostředky je možné po odevzdání podpisového vzoru na EO 

(http://www.ff.cuni.cz/FF-244.html)

• Podpisový vzor legitimuje osoby v něm uvedené k disponování prostředky přidělenými na 
projekt

• Podpisový vzor je možno během roku měnit, tj. je možno přidávat nebo ubírat pověřené 
osoby

• U víceletých projektů zůstává podpisový vzor stejný a v dalším roce řešení není třeba 
předkládat nový

http://www.ff.cuni.cz/FF-244.html




Finanční část III.
• Originály účetních dokladů se odevzdávají na EO, doporučujeme uschovat 

si kopie dokladů

• Faktura musí být adresována na Univerzitu Karlovu v Praze (fakulta nemá 
právní subjektivitu, nevystavujte je ani na vaše jméno)  

• Oficiální fakturační adresa je: 
Univerzita Karlova v Praze 
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČ 00216208, DIČ CZ00216208



Finanční část IV. – další náležitosti faktury
• Správný formát: IČ 00216208, DIČ CZ00216208 (nevynechat počáteční 

nuly!)

• Musí obsahovat název dodavatele (opět správně jeho IČ a DIČ), 
adresu a bankovní spojení

• Datum vystavení, datum splatnosti a u plátců DPH datum uskutečnění 

• Razítko ani podpis na faktuře být nemusí (možno zaslat i emailem) 

• Předmět plnění (jednotková cena, tj. jak se došlo k celkové ceně)



Náležitosti účetních dokladů - nejčastější chyby I.
• Deformovaný název univerzity:  např. „UK“, „UK v Praze“, „Karlova 

Universita“ apod. 

• Doklad s takto deformovaným názvem nemůže ekonomické oddělení 
akceptovat a proplatit

• Správný název univerzity: na všech daňových dokladech, kde se 
vyžaduje název odběratele, musí být tedy vždy uvedeno „Univerzita 
Karlova v Praze, Filozofická fakulta“



Náležitosti účetních dokladů - nejčastější chyby II.
• Identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ) má celá univerzita 

společné
• Některé firmy při vystavování daňových dokladů vynechávají dvě počáteční 

nuly - chyba
• Číslo musí mít vždy všech osm číslic.
• Správné IČ a DIČ: IČ 00216208, DIČ CZ00216208
• Chybný odběratel, zvl. při nákupu přes internet: odběratel je osoba, ale je 

nutné uvést oficiální fakturační adresu fakulty
• V případě internetového prodeje je nutné se dohodnout s prodejcem na 

správně vystavené faktuře



Formuláře FF UK k vyúčtování
Průvodní list faktury – použijete k faktuře, která je správně vystavená 
na UK FF, fakturu předejte na podatelnu k naskenování a předání na EO 

Formulář pro vyúčtování – na základě kterého vám bude proplacena 
vyučovaná částka, tedy to, co jste zaplatili

• vyplníte: jméno, středisko, kontakt, útvar-katedra, věc,  celkem částku, 
datum, podpis dle podpisového vzoru

• používá se také při vyúčtování cestovních nákladů pro nezaměstnance

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/ekonomicke-
oddeleni/formulare/







Stipendia
• Návrhy stipendií se podávají na GO do 15.9.2016

• Formulář ke stažení na http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-
oddeleni/formulare/

• Hlavní řešitelé a spoluřešitelé v magisterské či doktorské formě studia prezenční i 
kombinované odevzdají návrh dle článku 7c

• Studenti v bakalářské prezenční formě studia odevzdají návrh dle článku 8a2

• Před odevzdáním návrhu zkontrolujte, zda a v jaké formě máte v SISu uvedená čísla účtu, 
která jsou pro generování rozhodnutí o přiznání stipendia stěžejní

• Na vyzvání GO se dostavte na podpis rozhodnutí o přiznání stipendia, teprve poté bude 
částka proplacena

• Stipendium není možno vyplatit studentovi, který má přerušené studium

• Stipendia spoluřešitelů – samostatné návrhy

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/formulare/


Studijní cesty I.
• Cesty plánujte s dostatečným předstihem

• Min. týden před uskutečněním cesty uzavřete „nepojmenovanou smlouvu“ neboli 
Dohodu o poskytnutí příspěvku na cestovní náklady viz Opatření děkana č. 2/2015 
„Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje studentům a dalším 
nezaměstnancům FF UK v Praze“ (ve spolupráci s GO)

• Vyúčtování cestovného po jejím ukončení proběhne zpětně ve spolupráci GO a EO

• Po vykonání cesty předloží student doklady prokazující uskutečnění cesty a délku jejího 
trvání, doklady se předkládají spolu s kopií smlouvy a formulářem pro vyúčtování

• Uschovejte si doklad o zaplacení letenky/jízdenky, ostatní náklady se vyplácí paušální 
sazbou: max. 25% první a poslední den cesty, max. 50% ostatní dny

• Cestu nelze vykonat vlastním nebo zapůjčeným prostředkem

• Cesta se účtuje pouze na základě platných jízdenek



Studijní cesty II.
Vzor pokladního vyúčtování cestovních nákladů dle sazby per diems pro jednotlivé státy:

Příklad cesty nezaměstnance do Říma od 23. 12. 2014 do 28. 12. 2014:

• Itálie má sazbu 230 EUR, tj. 6.330 Kč

25 % pro první a poslední den činí tedy 1.582 Kč

50 % pro ostatní dny činí tedy 3.165 Kč

• Dokladem o vykonání cesty jsou palubní vstupenky (boarding pass), jejichž originály 
budou přiloženy k vyúčtování, a letenka s cenou

Formulář bude vyplněn dle vzoru níže (vždy se preferuje zaslání prostředků na bankovní 
účet nezaměstnance před vyzvednutím v pokladně)



Studijní cesty III.
Palubní vstupenka 
cesta TAM

Palubní vstupenka 
cesta ZPĚT



Studijní cesty IV.

CSA WEB API OFFICE DATE: 23 NOV 2014

INTERNET OFFICE AGENT: 9997

NAME: MALY/FILIP MR

PRAGUE

IATA : 154 91000

TELEPHONE : 420/2/39007007

ISSUING AIRLINE : CSA CZECH AIRLINES

TICKET NUMBER : ETKT 064 2411253560

BOOKING REF : AMADEUS: 6UC7BO, AIRLINE: OK/6UC7BO

FROM /TO FLIGHT CL DATE DEP FARE BASIS NVB   NVA   BAG ST

PRAGUE RUZYNE OK 5724 X 23DEC 1130 XSTDCZ 23DEC 23DEC 1PC

O

K

TERMINAL:2 FLIGHT OPERATED BY: SMARTWINGS

ROME FIUMICINO ARRIVAL TIME: 1325

TERMINAL:3

ROME FIUMICINO OK 727 X 28DEC 1920 XSTDCZ 28DEC 28DEC 1PC

O

K

TERMINAL:3

PRAGUE RUZYNE ARRIVAL TIME: 2115

TERMINAL:2

Letenka

MALY/FILIP MRADT 23DECPRGFCO
------------------------------------------------------------------------------

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
FARE CALCULATION :PRG OK ROM64.64OK PRG64.64NUC129.28END ROE21.346900XT

26MJ58EX212HB451IT72VT

AIR FARE : CZK 2760

TAX : CZK 2254YQ CZK 583CZ CZK 819XT

TOTAL : CZK 6416

FEE : CZK 270 OBT01 SERVICEFEE

FEE TOTAL : CZK 270

CESKE AEROLINIE,16008,PRAHA6,JANA KASPARA 1069/1

ICO 45795908 DIC CZ45795908

SAZBA DPH: OSVOBOZENO DLE PARAGR.70 ZAKONA O DPH





Další drobné náklady
• Pokud plánujete nákup zboží nad 3000 Kč, nutná konzultace s GO a 

laboratoří výpočetní techniky (dále jen LVT)

• Nákup jakéhokoliv software je nutno konzultovat s LVT

• Software se pořizuje ve verzi business nebo educational, licence vždy 
zní na univerzitu, nikdy na osobu

• Postup pro pořizování technického vybavení nad 3 000 Kč a software 
se řídí Opatřením děkana č. 5/2015 a je nutné jej provést přes 
webovou aplikaci http://objednavky.ff.cuni.cz/security/login

http://objednavky.ff.cuni.cz/security/login


Nákup knih I.
• Nákup publikací se řídí Opatřením děkana č. 25/2010

• Řešitel grantu odevzdá na SVI fakturu, průvodní list, jakmile dorazí 
kniha, dodá neprodleně i ji

• Řešitel grantu odevzdá na SVI paragon spolu s knihou, dále také 
formulář pro vyúčtování

-> Pracovníci SVI zaevidují knihy, přidělená čísla uvedou na Průvodním 
listu faktury, řešitel se už nemusí o fakturu dále starat

-> Kniha bude pro studenta k dispozici v oborové knihovně jako 
grantová výpůjčka (tzn. k zapůjčení po celou dobu řešení projektu)



Nákup knih II.
• V případě nákupu knih ze zahraničí počítejte také s navýšením ceny o 

poštovné, clo, daně – doporučujeme ověřit vše předem

• Nákup zahraniční literatury konzultujte s p. Kamenickým (SVI) nebo p. 
Markvartem (EO)

• Konkretizace položek na dokladech, nelze souhrnně „nákup literatury“

• Nakupují-li se knihy v Karolinu nebo jiném nakladatelství UK, musí být 
vystavena interní faktura, aby nedošlo ke dvojí platbě DPH

• V Karolinu případně v jiném nakladatelství UK nelze nakupovat na 
paragon



Vydání publikací I.
• Plánujete-li vydání publikace, je nutné uzavření licenční smlouvy ve 

spolupráci s GO

• Specifikujte si podrobnosti s nakladatelem – rozsah díla, počet 
výtisků, termín vydání, náklady – nutné pro uvedení o licenční 
smlouvy

• Smlouva je podepsána nakladatelem, fakultou a řešitelem

• GO ve spolupráci s EO zajišťuje vystavení faktury za licenční poplatek

• Výtisky vydaného díla se odevzdávají do Střediska vědeckých 
informací (dále jen SVI) viz dále



Vydání publikací II. – odevzdání výtisků
• SVI obdrží 3 výtisky

• Jeden výtisk se archivuje v Knihovně FF UK a není čtenářům k 
dispozici, druhý výtisk je ve fondu Knihovny Jana Palacha k vypůjčení a 
třetí výtisk předá do fondu oborové knihovny (dle tematického 
zaměření publikace)

• SVI vyhotoví potvrzení o převzetí publikací, které řešitel předá na 
GO



Vydání publikací II. - dedikace
• V publikačních výstupech je nutné uvést dedikaci
• Mgr. a PhD. Studenti - Tento výstup vznikl v rámci projektu »Název 

projektu« podprojektu »Název podprojektu« řešeného na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prostředků Specifického 
vysokoškolského výzkumu na rok 2016. 

• AJ verze: This output was created within the project »project name« , 
subproject »subproject name« solved at Charles University in Prague 
from the Specific university research in 2016. 

• Pro název projektu se prosím obraťte na GO, jedná se o název zastřešujícího 
projektu vašich jednotlivých vnitřních grantů 

• Název podprojektu je název vašeho podpořeného projektu



Věcná část projektu I.
• Plánujte: doporučujeme řešit dílčí projektové aktivity (zejména cesty, 

vydání publikací) s dostatečným předstihem

• Včasné řešení zabrání komplikacím, jejichž důsledek může mít vliv na 
plnění cílů vašeho projektu

• V případech nejasností se obracejte na GO v úředních hodinách nebo 
emailem či telefonicky viz http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-
dekanatu/grantove-oddeleni/

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/


Věcná část projektu II. – průb./závěrečné zprávy
• Průběžné a závěrečné zprávy: GO zašle formulář s pokyny na Váš email a 

vyvěsí na http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-
oddeleni/

• Dodržujte termíny pro odevzdání, navazují další nezbytné administrativní 
úkony spojené s pokračováním projektu (uzavírání smluv, uvolnění 
finančních prostředků)

• V části týkající se vyúčtování projektu vykazujte čerpané položky ve stejné 
výši jako v účetním systému (účetní zakázka vašeho projektu) -
doporučujeme spolupráci s EO 

• Nedodržení termínů může mít negativní vliv na podpoření jiné vámi 
plánované projektové žádosti z Vnitřních grantů

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/


Věcná část projektu III. – průb./závěrečné zprávy 

• Buďte struční a věcní

• Zdůvodňujte jakékoli změny

• Popište a zdůvodněte přesuny finančních prostředků

• V případě nedržení výstupů možnost prodloužení projektu bez nároku na finanční prostředky  - dokončení výstupů 
a odevzdání s další zprávou

• Žádost o prodloužení projektu z důvodu dokončení výstupů pište do monitorovací zprávy, část e) Další

• Vyhněte se eufemismům

• Průběžné a závěrečné zprávy nejsou seminární práce, jedná se o dokument prokazující plnění projektu a jeho řádné 
čerpání

• Bibliografii (včetně citací vašich výstupů) uvádějte přesně dle citační normy

• Konference s příspěvkem uvádějte vždy celým názvem, s datem a místem konání a uveďte název příspěvku



Děkujeme za pozornost.

Romana Hudousková a Soňa Hradecká

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/

