
Vyhlášení vnitřní grantové soutěže na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro rok 2023. 
 
Děkan Právnické fakulty UP v Olomouci vyhlašuje výzvu k předkládání přihlášek vnitřních grantů PF UP pro rok 
2023 dle čl. 3 odst. 1 vnitřní normy PF UP PF-B-21/13 „Statut vnitřní grantové soutěže na Právnické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci“. 
 
Přihlášky vnitřních grantů pro rok 2022 je možné podávat do jednoho z 5 okruhů grantové podpory dle čl. 2 
vnitřní normy PF UP PF-B-21/13. 
 
Přihlášky vnitřních grantů se předkládají v listinné i elektronické podobě k rukám proděkana pro vědu a výzkum 
prostřednictvím Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu PF UP. Elektronické přihlášky se podávají 
jako příloha emailu (ve formátech doc.; docx. nebo pdf.) zaslaného na adresu kristyna.ondrackova@upol.cz. 
Povinný předmět zprávy: „přihláška vnitřního grantu PF 2023“. 
 
Přihlášky je možné podávat do 14. 10. 2022, do 14.00 hod. Hodnocené budou pouze přihlášky, které budou do 
daného termínu doručené fyzicky i elektronicky v kompletní podobě a budou obsahovat všechny předepsané 
náležitosti. 
 
Obsahové náležitosti přihlášek stanovují čl. 2 a 3 vnitřní normy PF UP PF-B-21/13. Maximální rozsah přihlášky 
jednoho vnitřního grantu mimo stručné životopisy hlavního řešitele a dalších členů výzkumného týmu je 10 stran 
textu. Pro životopisy platí limit 2 strany pro každého člena týmu. Pro přihlášky i životopisy platí tyto požadavky 
formátování: font Times New Roman, velikost písma min. 11, řádkování jednoduché, okraje min. 2,5 cm. 
 
Touto výzvou děkan zároveň stanovuje finanční limity pro jednotlivé okruhy grantové podpory následovně: 
 
Okruh 1 – malé projekty základního výzkumu: 
 Maximální výše odměny pro jednoho řešitele: 40.000 Kč (hrubá mzda, odvody se do rozpočtu projektu 

nezahrnují) 
 Maximální výše stipendia pro člena týmu-studenta: 20.000 Kč 
 Celková maximální výše podpory pro jeden projekt: 200.000 Kč 
 
Okruh 2 – výzkumné skupiny: 
 Maximální výše odměny pro jednoho řešitele: 40.000 Kč (hrubá mzda, odvody se do rozpočtu projektu 

nezahrnují) 
 Maximální výše stipendia pro člena týmu-studenta: 15.000 Kč 
 Celková maximální výše podpory pro jeden projekt: 150.000 Kč 
 
Okruh 3 – projekty mezinárodní spolupráce: 
 Maximální výše odměny pro jednoho řešitele: 40.000 Kč (hrubá mzda, odvody se do rozpočtu projektu 

nezahrnují) 
 Maximální výše stipendia pro člena týmu-studenta: 15.000 Kč 
 Celková maximální výše podpory pro jeden projekt: 200.000 Kč 
 
Okruh 4 – projekty vytvoření speciální pozice hostujícího postdoka: 
 Měsíční výše hrubé mzdy pro postdoka: 30.000 Kč (hrubá mzda, odvody se do rozpočtu projektu nezahrnují) 
 Maximální celková výše odměny pro mentora: 30.000 Kč 
 Maximální celková výše stipendia pro člena týmu-studenta: 10.000 Kč 
 Celková maximální výše podpory pro jeden projekt: 300.000 Kč 
 
Okruh 5 – koncepty výzkumných projektů: 
 Maximální výše odměny pro jednoho řešitele: 15.000 Kč (hrubá mzda, odvody se do rozpočtu projektu 

nezahrnují) 
 Maximální výše stipendia pro člena týmu-studenta: 10.000 Kč 
 Celková maximální výše podpory pro jeden projekt: 100.000 Kč 
 
V Olomouci dne 14. 7. 2022                                                       

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., v. r. 
Děkan PF UP 


