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Vyhláška rektora č. 13/2019 

o pravidlech pro poskytování podpory personálního rozvoje akademických pracovníků 

Vysoké školy PRIGO, z.ú. 

 

Vysoká škola PRIGO, z.ú. 

 

Část první 

Úvodní ustanovení 

 

Čl. 1 

 

1. Tato vyhláška ve smyslu Standardů a postupů pro zajištění a vnitřní hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy PRIGO, z.ú., stanovuje pravidla 

pro poskytování podpory personálního rozvoje akademických pracovníků Vysoké školy 

PRIGO, z.ú. (dále jen „VŠP“). 

 

2. VŠP zajistí pro své akademické pracovníky vhodné podmínky pro jejich kvalifikační růst, 

publikační činnost, zapojení do vědecko-výzkumných projektů a mezinárodní spolupráce, 

zahraniční pracovní stáže, studijní pobyty, výměnné pobyty apod. 

 

3. Vhodnými podmínkami se rozumí zejména materiálně-technické zabezpečení, rozvržení 

pracovní doby, poskytování studijního volna, vlastní nabídka školení a dalšího vzdělávání 

v oblasti pedagogických metod, práce s IT, cizích jazyků a jiné. 

 

4. V rámci motivačních opatření VŠP odměňuje akademické pracovníky, kteří se připravují na 

zvýšení své kvalifikace, dosáhli zvýšení své kvalifikace nebo mimořádných výsledků v oblasti 

vědy a výzkumu. 

 

Část druhá 

Motivační nástroje podpory 

 

Čl. 2 

 

1. Pracovníkům, kteří se připravují na zvýšení své kvalifikace směrem k získání vědecko-

pedagogického titulu profesor nebo docent, může rektor vysoké školy přiznat finanční 

motivační podporu ve výši 50.000,- až 100.000,- Kč, a to na základě posouzení předloženého 

plánu rozvoje pracovníka. Plán rozvoje pracovníka v tomto případě jako přílohu obsahuje také 

závazný časový harmonogram aktivit vedoucích ke zvýšení kvalifikace, včetně plánu dosažení 

výsledků vědecké a tvůrčí činnosti v členění dle RVVI. 

 

2. Pracovníkům, kteří jsou na VŠP zaměstnáni na základě pracovní smlouvy v úvazku 40 

hod./týden a kteří dosáhli zvýšení své kvalifikace, náleží následující jednorázová odměna, která 

jim bude na žádost vyplacena nejpozději do 31. ledna roku, který následuje po roce, kdy byla 

žádost podána, a to při: 
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a) získání vědecko-pedagogického titulu profesor     50.000,- Kč, 

b) získání vědecko-pedagogického titulu docent     20.000,- Kč, 

c) získání vědecké hodnosti Ph.D.       10.000,- Kč. 

Na akademické pracovníky zaměstnané na VŠP v nižším úvazku se ustanovení odst. 2 vztahuje 

poměrně. 

 

3. Pracovníkům, kteří dosáhli mimořádných výsledků v oblasti vědy a výzkumu, náleží 

následující jednorázová odměna, která jim bude na žádost vyplacena nejpozději do 31. ledna 

roku, který následuje po roce, kdy byla žádost podána: 

a) publikace článku v zahraničním časopise (Jimp, Jsc dle hodnocení RVVI) 30.000,- Kč, 

b) publikace článku v českém časopise (Jimp, Jsc dle hodnocení RVVI)  10.000,- Kč, 

c) podání vědecko-výzkumného projektu základního nebo aplikovaného výzkumu, kde výše 

požadované podpory pro VŠP činí 1-5 mil. Kč     5.000,- Kč, 

d) podání vědecko-výzkumného projektu základního nebo aplikovaného výzkumu, kde výše 

požadované podpory pro VŠP činí více než 5 mil. Kč    10.000,- Kč, 

e) zajištění aktivit vedoucích k uzavření smlouvy o poskytnutí výzkumných aktivit ze strany 

VŠP v hodnotě minimálně 0,5 mil. Kč financovaných z neveřejných zdrojů (smluvní výzkum)

           5.000,- Kč. 

Výše odměn uvedená pod písm. a) a b) se vztahuje na publikace v časopisech zařazených 

v příslušných databázích v nejvyšším kvartilu. V případě publikací v časopisech zařazených 

v nižších kvartilech se odměna upraví poměrně. 

Odměny budou v plné výši vyplaceny pouze v případě publikací plně dedikovaných VŠP nebo 

projektů, kde je VŠP jediným řešitelem. V ostatních případech se výše odměny upraví poměrně. 

 

4. Žádost o přiznání motivační podpory dle odst. 2 a 3 musí jako přílohu obsahovat doklad 

o zvýšení kvalifikace nebo o dosažení mimořádných výsledků v oblasti vědy a výzkumu, jinak 

rektor žádost odmítne. 

 

Část třetí 

Závěrečná ustanovení 

 

Čl. 3 

 

1. Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce Vysoké školy 

PRIGO, z.ú. 

 

2. Dnem platnosti a účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška rektora č. 6/2017 ze dne 

10. 11. 2017. 

 

 

V Havířově dne 1. 6. 2019 

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. 

rektorka 

Zveřejněno na úřední desce školy: 1. 6. 2019 


