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1. Obecné informace 

 
Tato Příručka pro příjemce finanční podpory je určena všem, kteří budou realizovat projekt 
podpořený z Vnitřních grantů pro rok 2016.  
Hlavní pravidla a postupy závazné pro příjemce v procesu realizace projektu a v procesu čerpání 
finanční podpory jsou uvedeny ve Smlouvě o přidělení vnitřního grantu (dále jen Smlouva), kterou 
s příjemcem grantu uzavírá fakulta. S těmito podmínkami jsou příjemci podpory seznámeni ještě 
před započetím realizace projektu. Účelem této příručky je více popsat pravidla čerpání finančních 
prostředků a poskytnout další nezbytné informace pro zdárné řešení projektu.  
V případě řešení specifické situace nebo problému, které tato příručka neřeší, doporučujeme, aby 
se příjemce dotace obrátil na Grantové oddělení děkanátu FF UK. 
 

2. Procesy a pravidla realizace projektu 

 
2.1. Zahájení a ukončení projektu 

 
Projektové aktivity lze zahájit od 1. 1. 2016, od tohoto data jsou rovněž uznatelné vynaložené 
náklady na realizaci projektu, přičemž faktické čerpání finančních prostředků je možné následně 
po podpisu Smlouvy, jejíž součástí bude také zúčtovací číslo projektu (identifikátor projektu 
z hlediska účetního systému fakulty).  
 

2.2. Ukončení realizace projektu  
 

Příjemce je povinen ukončit realizaci projektu nejpozději ke dni uvedenému ve Smlouvě jako den 
ukončení projektu. 
Doba od zahájení projektu do jeho ukončení je rozhodnou dobou pro prohlášení výdajů projektu 
za způsobilé, pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. 
 

2.3.  Ukončení projektu příjemcem 
 

V případě předčasného ukončení řešení projektu ze strany řešitele (zejména při ukončení nebo 

přerušení studia), řešitel neprodleně písemně informuje grantové oddělení.  

Řešitel projektu je povinen doložit doposud realizované výstupy v závěrečné zprávě projektu, 

která bude odevzdána do systému GAP a také emailem na grantové oddělení nejpozději do 14 

dnů od oznámení o ukončení projektu. Bude-li projekt předčasně ukončen, další čerpání 

finančních prostředků ze zakázky uvedené v identifikačních údajích této smlouvy nebude 

možné.  
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3. Pravidla projektového řízení 

 
Příjemce grantu je povinen realizovat projekt v souladu s návrhem projektu, pokud není 

ve Smlouvě uvedeno jinak. O změny v rozpočtu projektu je povinen příjemce požádat písemně 

emailem grantové oddělení na předepsaném formuláři, který je ke stažení na webových 

stránkách grantového oddělení a to minimálně 7 kalendářních dní před plánováním těchto 

změn. Grantové oddělení následně tuto žádost posoudí a do 3 pracovních dnů podá příjemci 

písemné vyjádření prostřednictvím emailu. Plánované změny musí být v souladu s limity danými 

v zadávací dokumentaci vztahující se k příslušné vyhlášené soutěži Vnitřních grantů. 

Plánuje-li řešitel změnu věcného plnění projektu (změna výstupů projektu, změna plánovaných 

aktivit projektu), je povinen tuto změnu popsat a řádně zdůvodnit a zaslat ke schválení 

vedoucímu projektu uvedenému ve schválené projektové žádosti. Následně schválenou změnu 

zašle příjemce grantu na grantové oddělení k evidenci.  

 

Obrázek č. 1: 
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4. Pravidla finančního řízení 

 
4.1. Účetní evidence grantových projektů 

 
Každý projekt je účetně evidován pod zúčtovacím číslem (identifikátor projektu z hlediska 

fakultního účetního systému). Rozpočet projektu (finanční prostředky přidělené na projekt) je 

v rámci této účetní zakázky dále rozdělen do jednotlivých nákladových položek. Přesuny 

finančních prostředků mezi těmito položkami jsou možné pouze na základě předem schválené 

žádosti od grantového oddělení, které ověří, zda je plánovaná změna v souladu s rozpočtem 

nadprojektu, v rámci kterého jsou Vnitřní granty realizovány. V případě pozitivního 

vyhodnocení, nahlásí grantové oddělení tuto změnu ekonomickému oddělení, a zajistí tak 

provedení této změny v účetním systému. 

 
4.2. Podpisový vzor 

 
Podpisový vzor legitimuje osoby v něm uvedené k disponování s finančním prostředky 
přidělenými na konkrétní projekt. Podpisový vzor je možno během roku měnit, tj. je možno 
přidávat nebo ubírat pověřené osoby. U víceletých projektů zůstává podpisový vzor stejný, pokud 
v řešitelském týmu nedošlo k zásadním změnám, v dalším roce řešení není třeba předkládat nový 
formulář. Podpisový vzor vyplňuje řešitel následně po podepsání Smlouvy a podepsaný jej 
odevzdá na ekonomické oddělení. Čerpat přidělené prostředky může řešitel až po odevzdání 
tohoto formuláře. 
Obrázek č. 2 
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4.3. Účetní doklady 
 

Originály účetních dokladů prokazující uskutečněné výdaje řešitel projektu odevzdává vždy 
spolu s formulářem pro vyúčtování na ekonomické oddělení. Doporučujeme uschovat si kopie 
těchto odevzdaných dokladů.   

4.3.1.  Faktura 

Faktura musí být adresována na Univerzitu Karlovu v Praze, neboť Filozofická fakulta nemá právní 
subjektivitu. Fakturu nelze vystavit na jméno řešitele projektu.   
 
Oficiální fakturační adresa:  
Univerzita Karlova v Praze  
Filozofická fakulta 
nám. Jana Palacha 2 
116 38 Praha 1 
IČ 00216208, DIČ CZ00216208 
 
Ve faktuře musí být uveden správný formát IČ a DIČ, tzn. nevynechat počáteční nuly u těchto 
identifikátorů (viz výše). Nedílnou součástí fakturačních údajů je správné uvedení názvu 
dodavatele, zejména u IČ a DIČ, jeho adresa a datum uskutečnění zdanitelného plnění a dále 
předmět plnění, jednotková cena, tj. popsaný způsob, jakým byla stanovena cena celková. Razítko 
a podpis na faktuře nemusí být, fakturu je možné zaslat i emailem. 
Výše uvedené fakturační údaje jsou závazné. Fakturu s jinými nebo chybnými údaji nelze 
akceptovat. 
 

4.4. Formuláře k vyúčtování 
 
Formuláře k vyúčtování jsou nedílnou součástí vyúčtování nákladů spojených s realizací projektu 
a je třeba je předkládat s každým vyúčtováním na ekonomické oddělení. 
 

4.4.1. Průvodní list faktury 

Průvodní list faktury je formulář, který se vyplňuje ke správně vystavené faktuře. Tento formulář 
se společně s fakturou předává na ekonomické oddělení. Doporučujeme si uschovat kopii tohoto 
dokladu včetně kopie účetního dokladu. 
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Obrázek č. 3: 
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4.4.2. Formulář pro vyúčtování 

Formulář pro vyúčtování je dokument, na základě kterého je proplacen již uskutečněný výdaj.  
Standardně je třeba vyplnit jméno, číslo účetní zakázky (uvedeno ve Smlouvě), kontakt, útvar – 
katedra, ústav apod., pod kterým je projekt řešen, částku v celkové výši, datum a podpis dle 
podpisového vzoru. Tento formulář se také přikládá k vyúčtování cestovních nákladů pro 
nezaměstnance. 
 

Obrázek č. 4:  
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4.5. Stipendia 
 
Stipendium je odměnou řešiteli projektu za naplnění cílů a výstupů projektu a jeho finanční řízení 
a je způsobilým výdajem projektu. Řešitel projektu podá na grantové oddělení Návrh pro přiznání 
stipendia (dále jen Návrh). Tento Návrh je podáván po podpisu Smlouvy a zaevidování 
podpisového vzoru. Návrhy se podávají na grantové oddělení nejpozději do 15. 9. 2016 na 
předepsaném formuláři, který je ke stažení na stránkách grantového oddělení. Hlavní řešitel 
projektu vybere typ Návrhu na základě typu studia svého spoluřešitele. V případě studentů v 
magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované vyplňuje hlavní řešitel Návrh dle 
článku 7c, u studentů v bakalářské prezenční formě studia vyplňuje Návrh dle článku 8a2. Návrhy 
pro spoluřešitele projektu podává hlavní řešitel projektu samostatně. Údaje uvedené na Návrhu 
musí být v souladu s údaji uvedenými v SIS, je tedy žádoucí údaje v SIS aktualizovat. Následně 
grantové oddělení vygeneruje Rozhodnutí o přiznání stipendia, které řešiteli předloží k podpisu. 
Grantové oddělení předá podepsané Rozhodnutí o přiznání stipendia ekonomickému oddělení, 
které převede finanční prostředky na účet řešitele (příp. spoluřešitele).  

 
4.6. Cestovní náklady 

 
Cestovní náklady zahrnují náklady na studijní cesty plánované v rámci projektu. Minimálně týden 
před uskutečněním cesty řešitel ve spolupráci s grantovým oddělením uzavře „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“, na základě které je řešiteli proplaceno jízdné a paušální příspěvek. 
Nepojmenovaná smlouva zůstává na grantovém oddělení, které zajistí další nutné podpisy. Po 
vykonání cesty má řešitel na grantovém oddělení k dispozici podepsanou smlouvu, jejíž kopii dále 
dokládá spolu s účetními doklady a formulářem pro vyúčtování na ekonomické oddělení. 
Cestovní náklady se vyúčtují zpětně po skončení cesty na základě předložení dokladů prokazujících 
uskutečnění cesty. Za takový doklad se považuje palubní vstupenka (autobus, letenka, vlak), 
případně faktura za ubytování. Tyto doklady se předkládají společně s kopií smlouvy a formulářem 
pro vyúčtování (viz obrázek č. 4) na ekonomickém oddělení. 
Ostatní náklady spojené s cestou se vyplácí paušální sazbou (max. 25% první a poslední den cesty, 
max. 50% ostatní dny strávené na studijní cestě), jejíž výše se stanoví dle Opatření děkana č- 
2/2015, Přílohy 1 – Přehled sazeb per diems pro jednotlivé státy světa. 
Náklady na jízdné automobilem nejsou způsobilým výdajem projektu, cestu automobilem tedy 
nelze na základě smlouvy proplatit. 
 
Pokud jsou řešitelé zaměstnanci fakulty (tzn., mají pracovně právní vztah formou pracovní 
smlouvy, DPP, DPČ), neuzavírají „nepojmenovanou smlouvu“, jako při každé pracovní cestě 
předkládají cestovní příkaz a dokumenty s ním spojené. V tomto případě se obracejte na 
sekretářku katedry/ústavu. 
 
Příklad cesty nezaměstnance do Říma od 23. 12. 2014 do 28. 12. 2014: 
 
Itálie má sazbu 230 EUR, tj. 6.330 Kč. Limit pro první a poslední den cesty je 25 % sazby, tedy  
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1 582 Kč, limit pro ostatní dny cesty je 50% sazby, tedy 3 165 Kč. 
Dokladem o vykonání cesty jsou palubní vstupenky (boarding pass), jejichž originály jsou přiloženy 
k vyúčtování, dále letenka s uvedením ceny a vyplněný formulář pro vyúčtování (viz obrázek č. 4). 
 
 
Obrázek č. 5: 
Palubní vstupenka cesta tam  palubní vstupenka cesta zpět 

 
 
 
Obrázek č. 6: 

 
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 OK 
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TERMINAL:2   FLIGHT OPERATED BY: SMARTWINGS     

ROME FIUMICINO       ARRIVAL TIME: 1325     

TERMINAL:3                 

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

TERMINAL:3                 

PRAGUE RUZYNE       ARRIVAL TIME: 2115     

TERMINAL:2                 

 

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

  26MJ58EX212HB451IT72VT       

AIR FARE : CZK 2760         

TAX : CZK 2254YQ CZK 583CZ CZK 819XT 

T OTAL : CZK 
6416 

        

FEE : CZK 270 OBT01 SERVICEFEE     

FEE TOTAL : CZK 270         

 
 

4.7. Další drobné náklady 
 
Další drobné náklady jsou náklady na financování drobných prostředků a služeb (záznamové 
prostředky, nástroje, kancelářské potřeby, knihy, kopírování, skenování apod.) nutných k řešení 
projektu a to do maximální výše 3 000 Kč za jednu položku. Plánuje-li řešitel v projektu nákup zboží 
nad 3 000 Kč, je nutné zkonzultovat tento nákup s grantovým oddělením a s laboratoří výpočetní 
techniky (dále jen LVT). Rovněž nákup jakéhokoli software je nutno předem konzultovat s LVT a 
grantovým oddělením. Software se pořizuje ve verzi business nebo educational a licence je vždy 
na jméno fakulty, nikoli na osobu řešitele projektu. 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. 
 

4.8. Nákup knih 
 
Plánuje-li řešitel projektu nákup publikací, řídí se vždy Opatřením děkana č. 25/2010. (1) 
Zakoupené publikace odevzdá řešitel na Středisko vědeckých informací (dále jen SVI) společně 
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s paragonem a formulářem pro vyúčtování. (2) Řešitel projektu odevzdá na SVI fakturu, průvodní 
list, jakmile dorazí kniha, dodá SVI neprodleně i tu. 
Položky na veškerých dodávaných účetních dokladech musí být rozepsány položkově, není možné 
položky uvádět souhrnně jako nákup literatury.  
Pracovníci SVI knihy zaevidují a nakoupené knihy se stávají majetkem katedry, pod kterou řešitel 
spadá, přičemž si řešitel následně knihu zapůjčí jako tzv. grantovou výpůjčku (k zapůjčení po celou 
dobu řešení projektu). 
V případě nákupu knih ze zahraničí je třeba počítat s navýšením ceny o poštovné, případně clo a 
daně, doporučujeme si tedy vždy předem ověřit celkovou cenu nákupu za publikace zakoupené 
v zahraničí. Doporučujeme také předem konzultovat nákup zahraniční literatury s SVI (kontaktní 
osoba Mgr. Jan Kamenický) nebo s ekonomickým oddělením (kontaktní osoba pan Luděk 
Markvart). 
Nakupuje-li řešitel projektu knihy ve vydavatelství Karolinum nebo jiném nakladatelství Univerzity 
Karlovy, vždy musí být vystavena interní faktura, aby nedošlo ke dvojí platbě DPH, a publikace 
nelze nakupovat na zjednodušený daňový doklad (např. paragon). 
 

4.9. Vydání publikací 
 

4.9.1. Licenční smlouva  
 
Je-li výstupem projektu vydání publikace, je nutné uzavřít licenční smlouvu mezi nakladatelem a 
fakultou. Grantové oddělení připraví návrh licenční smlouvy ve spolupráci s řešitelem grantu, ve 
které bude podrobná specifikace předem dohodnutá s nakladatelem: rozsah díla, termín vydání, 
náklady (uvádí se do licenční smlouvy), počet výtisků. Následně je finální verze této licenční 
smlouvy podepsána řešitelem, fakultou a nakladatelem. Následně bude vystavena faktura 
ekonomickým oddělením na základě podkladů od oddělení grantového, kterou bude zajištěna 
úhrada licenčního poplatku nakladatelem na účet fakulty.  
 

4.9.2. Povinné odevzdání výtisků 
 
Po vydání publikace je řešitel povinen odevzdat 3 výtisky tohoto díla na SVI, z čehož jeden výtisk 
se archivuje v Knihovně fakulty a není čtenářům k dispozici, druhý výtisk je ve fondu Knihovny Jana 
Palacha k vypůjčení a třetí výtisk se předá do fondu oborové knihovny. SVI vyhotoví potvrzení o 
převzetí těchto publikací, které následně řešitel předá na grantové oddělení. 
 

4.9.3. Povinná dedikace 
 
Ve všech publikačních výstupech je nutné uvést dedikaci, jedná-li se o výstup projektu studenta 
v magisterském a doktorském studiu.  
Znění dedikace: 
ČJ verze: 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.  
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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.  
 
Název projektu sdělí řešiteli grantové oddělení, jedná se o název zastřešujícího projektu 
jednotlivých vnitřních grantů. Název podprojektu je název řešeného projektu dle projektové 
žádosti. 
 

5. Monitorovací zprávy průběžné a závěrečné 

Grantové oddělení zašle vše řešitelům emailem formulář a pokyny pro vyplnění zpráv včetně 
termínů pro jejich odevzdání. Veškeré informace budou také vyvěšeny na webových stránkách 
grantového oddělení. 
Termíny pro odevzdání zpráv jsou závazné, navazují na ně další nezbytné administrativní úkony 
spojené s pokračováním projektu, je proto nezbytné tyto termíny dodržet. 
Monitorovací zpráva je dokumentem, který popisuje věcné plnění projektu v daném období, 
způsob naplnění cílů a výstupů projektu, popisuje obtíže při řešení projektu a následná provedená 
opatření. Nedílnou součástí monitorovací zprávy je i finanční zpráva, ve které řešitel projektu 
vyúčtuje vynaložené prostředky na řešení projektu, a následně narativně zdůvodní čerpání 
vynaložených finančních prostředků. Vykazované vyčerpané finanční prostředky se musí shodovat 
s účetní evidencí projektu. Pro vypracování finanční části zprávy si vyžádejte (EO, p. Markvart) 
účetní sjetinu. 
V případě nedokončených výstupů projektu je možné požádat o prodloužení projektu v závěrečné 
monitorovací zprávě bez nároku na finanční prostředky. V případě prodloužení projektu z důvodu 
dokončení výstupů je řešitel projektu povinen následně podat další závěrečnou monitorovací 
zprávu, ve které tyto dokončené výstupy uvede a popíše způsob jejich dosažení. Pokud je to 
relevantní, výstupy projektu uvádějte přesně dle citační normy. Je-li v rámci projektu realizována 
konference s příspěvkem, uvádějte je vždy celým názvem, s datem a místem konání a uveďte název 
příspěvku. 
 

6. Kontakty 

 Grantové oddělení děkanátu FF UK     Úřední hodiny: 

nám. Jana Palacha 2                                                                            úterý     09.00 – 12.00 

116 38 Praha 1                                                                                     středa    14.00 – 17.30 

4. patro,                                                                                                 čtvrtek   14.00 – 16.00 

místnost 424                                                                                         pátek     09.00 – 12.00                                                                                          

                                                                                                                         

Kontaktní osoby:  
 
Bc. Soňa Hradecká, sona.hradecka@ff.cunui.cz, tel. 221 619 321 
Bc. Romana Hudousková, romana.hudousková@ff.cuni.cz, tel. 221 619 441 
 

mailto:sona.hradecka@ff.cunui.cz
mailto:romana.hudousková@ff.cuni.cz
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7. Důležité odkazy: 

Žádost o změnu v rozpočtu (obrázek č. 1): http://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/granty-a-

projekty/interni-projekty/vnitrni-granty-uk-ff/ 

Podpisový vzor (obrázek č. 2): http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-

oddeleni/formulare/ 

Průvodní list tuzemské faktury (obrázek č. 3): http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-

dekanatu/grantove-oddeleni/formulare/ 

Formulář pro vyúčtování (obrázek č. 4): http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-

dekanatu/grantove-oddeleni/formulare/ 

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

oddeleni/formulare/ 

Opatření děkana k cestovním náhradám 2/2015: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-

dokumenty/opatreni-

dekana/?site=&file=L09wYXRlbiUyMGRrYW5hLzIwMTUvMjAxNS0wMiUyMENlc3Rvdm4lQzMlQ

UQlMjB2JUMzJUJEZGFqZSUyMG5lemFtJUM0JTlCc3RuYW5jJUM1JUFGLnBkZg==&nonce=f4f55fc

d45 

Opatření děkana k nákupu literatury 25/2010: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-

dokumenty/opatreni-

dekana/?site=&file=L09wYXRlbiUyMGRrYW5hLzIwMTAvMjAxMC0yNSUyMFByYXZpZGxhJTIwcHJ

vJTIwcCVDNSU5OWViJUMzJUFEciVDMyVBMW4lQzMlQUQlMjB6cHJhY292YW4lQzMlQkRjaCUy

MGtuaWglMjBuYWtvdXBlbiVDMyVCRGNoJTIweiUyMGdyYW50JUM1JUFGJTIwYSUyMHYlQzMlQ

kR6a3VtbiVDMyVCRGNoJTIweiVDMyVBMW0lQzQlOUJyJUM1JUFGLnBkZg==&nonce=f4f55fcd45 

Opatření děkana k pořizování majetku 5/2015: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-

dokumenty/opatreni-

dekana/?site=&file=L09wYXRlbiUyMGRrYW5hLzIwMTUvMjAxNS0wNSUyMFBvc3R1cCUyMHByb

yUyMHBvJUM1JTk5aXpvdiVDMyVBMW4lQzMlQUQlMjB0ZWNobmljayVDMyVBOWhvJTIwdnliYX

ZlbiVDMyVBRCUyMGElMjBzb2Z0d2FyZS5wZGY=&nonce=f4f55fcd45 


