
StartUP granty 2022/2023 

Podmínky a vyhlášení  soutěže 

 

Obecná ustanovení grantové soutěže 

1. StartUP granty jsou krátkodobé granty určené pro studenty prvního a druhého ročníku 
doktorských studijních programů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
 

2. StartUP grant je grant určený na startovací výzkum. Předpokládá se, že účastník StartUP grantu 
bude následně pokračovat svým výzkumem v rámci projektu podaného do Studentské grantové 
soutěže IGA, vyhlašované na Univerzitě Palackého v Olomouci, nebo v rámci jiného srovnatelného 
výzkumného projektu. 

Základní podmínky grantového projektu 

1. Projekt je možné podávat samostatně (1 doktorand) nebo v rámci soutěžního týmu (maximálně 3 
doktorandi). 
 

2. Přihláška musí obsahovat životopis navrhovatele a dalších členů řešitelského týmu (maximálně 
2 strany/osoba) a popis plánovaného výzkumu zahrnující rozpočet (v rozmezí 4 – 7 stran textu). 
 

3. Výše grantové podpory na projekt může činit nejvýše 80.000,- Kč, přičemž panel pro hodnocení 
návrhů projektů může navrhnout snížení požadované částky.  

 
4. Struktura výdajů zahrnuje osobní náklady (stipendia v maximální výši 40.000,- Kč na projekt; 

výplata po odevzdání závěrečné zprávy) a ostatní náklady (v maximální výši 40.000,- Kč na projekt; 
čerpání v průběhu řešení projektu). 

 
5. Povinné výstupy projektu:  

 vypracování a podání přihlášky do Studentské grantové soutěže IGA v daném akademickém 
roce (https://www.psup.cz/iga-grantove-projekty/), případně vypracování jiného projektu 
navazujícího výzkumu podaného v podobě žádosti o finanční podporu u subjektů mimo 
Univerzitu Palackého v Olomouci (např. nadace, fondy, grantové agentury apod.);  

 vypracování a odevzdání soutěžní práce do soutěže SVOČ vyhlášené na PF UP v Olomouci 
v roce 2023, přičemž tato povinnost se vztahuje na všechny členy projektového týmu; 

 vypracování závěrečné zprávy o průběhu projektu a naplnění jeho cílů o minimálním rozsahu 
2 strany. 

Struktura návrhu projektu 

1. Základní identifikační údaje projektu 
 název projektu 
 jméno řešitele (popř. jména spoluřešitelů) 
 kontaktní údaje řešitele (telefonní číslo, e-mail) 
 doba trvání projektu 
 výše celkové požadované grantové podpory 

 
 



2. Abstrakt vyjadřující podstatu podaného projektu a předpokládané konkrétní výsledky. 
 

3. Popis projektu  
 shrnutí současného stavu poznání odborné problematiky 
 vyjádření podstaty a aktuálnosti tématu grantového projektu, jeho cílů a přínosu výzkumu, 

uvedení způsobu řešení 
 identifikace řešitele (popř. spoluřešitelů) a zdůvodnění jejich účasti na projektu 
 harmonogram prací na projektu 
 očekávané výsledky projektu 
 stručný popis dalšího navazujícího výzkumu (např. zaměření, předpokládané výstupy, zdroj 

financování projektu: IGA nebo jiný…) 
 odkazy na použitou literaturu 

 
4. Rozpočet projektu a podrobné zdůvodnění jednotlivých finančních položek: 

 
 osobní náklady = stipendia (v maximální výši 40.000,- Kč na projekt) 

 
 cestovní náklady 

- lze využít na studijní/výzkumný pobyt v ČR nebo v zahraničí za účelem sběru a studia 
primárních výzkumných dat, rešerší a studia literatury a sekundárních zdrojů, 
provedení strukturovaných rozhovorů s odborníky, uskutečnění dotazníkových šetření 
apod. 

- výzkumní cesty musí být realizovány a vyúčtovány do 15. prosince 2022 
- v návrhu projektu je nutné specifikovat náklady na cestu, které zahrnují dopravu, 

ubytování, místní dopravu a stravné 
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-462-
2021-sb-43850    

- není povolena cesta osobním autem 
 

 odborná literatura  
- knihy se objednávají přes knihovnu PF UP nebo po domluvě s Ing. Kristýnou 

Ondráčkovou (kristyna.ondrackova@gmail.com) 
- nákup musí být proveden a vyúčtován do 15. prosince 2022  

 
 náklady na služby 

- zejména jazykové korektury, překlady nebo účastnické poplatky 

Posuzování žádosti 

1. Žádosti o StartUP grant posuzuje panel složený z minimálně pěti členů fakultní komise pro 
hodnocení projektů Studentské grantové soutěže IGA. Členy panelu nominuje proděkan pro vědu 
a výzkum. O přidělení grantu rozhoduje děkan na základě doporučení tohoto panelu.  

 

  



Vyhlášení grantové soutěže a termíny  

1. Děkan Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje StartUP granty pro 
akademický rok 2022/2023 s následujícími termíny.  

 
2. Podávání návrhů projektů je možné v období 15. září 2022 – 15. října 2022 

 
3. Přihlášky se zasílají elektronicky mailem pracovníkovi Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou 

podporu Ing. Kristýně Ondráčkové (kristyna.ondrackova@upol.cz).  
 

4. Vyhlášení výsledků proběhne do konce října 2022.  
 

5. Doba řešení projektů je 1. listopadu 2022 – 31. ledna 2023.  
 

6. Závěrečné zprávy se odevzdávají elektronicky mailem pracovníkovi Oddělení pro vědu, výzkum a 
projektovou podporu, Ing. Kristýně Ondráčkové (kristyna.ondrackova@upol.cz) do 15. února 
2023. Splnění cílů projektu pak vyhodnocuje fakultní komise pro hodnocení projektů Studentské 
grantové soutěže IGA. 

 
7. Informace k soutěži naleznete na https://www.pf.upol.cz/studenti/studentske-souteze/ 

 

V Olomouci dne 14. července 2022 

       
 doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. 

       děkan Právnické fakulty UP 
 

 


