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7. výzva k podání žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku  
 

 

Nadační fond Univerzity Palackého v Olomouci se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 
Olomouc, IČO 04187334 vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku  
(dále jen „nadační příspěvek“). 

 

I. 
Účel nadačního příspěvku 

Účelem nadačního příspěvku je podpora excelentních vědecko-výzkumných a uměleckých 

aktivit talentovaných studentů Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP“). 

 

II. 

Okruh osob oprávněných žádat o poskytnutí nadačního příspěvku 

 

1. O nadační příspěvek smějí při splnění níže uvedených podmínek žádat studenti 

magisterských a doktorských studijních programů realizovaných Univerzitou Palackého v 

Olomouci (dále jen „žadatelé“). 

2. Žadatel o poskytnutí nadačního příspěvku musí splnit následující podmínky: 

a) prezenční studium v magisterském nebo doktorském studijním programu realizovaném UP, 

b) žadatel musí realizovat významné vědecko-výzkumné aktivity buď na půdě UP, v neziskové 

sféře či v komerční sféře, případně být vyslán za účelem realizace vědecko-výzkumných aktivit 

či na studijní pobyt na jinou tuzemskou či zahraniční vysokou školu, 

c) žadatel nesmí před rozhodnutím o poskytnutí nadačního příspěvku spáchat disciplinární 

přestupek, který mu byl prokázán v disciplinárním řízení, 

d) žadatel nesmí před rozhodnutím o poskytnutí nadačního příspěvku spáchat trestný čin, 

e) doba studia magisterského nebo doktorského studijního programu každého žadatele nesmí 

přesáhnout standardní dobu studia v tomto studijním programu dle zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách a dle interních předpisů UP. 

 

III. 

Povinnosti žadatele 

1. Žadatel musí podat elektronicky prostřednictvím webových stránek http://fond.upol.cz/ 

žádost o poskytnutí nadačního příspěvku. Bude-li žadatel žádat o nadační příspěvek na více 

svých činností, musí podat žádost na každou z těchto činností samostatně. 

 

2. Žadatel musí k žádosti připojit tyto přílohy: 
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a) rozpočet s uvedením nákladů na realizaci činností uvedených v čl. I. této výzvy, 

strukturovaný podle jednotlivých kategorií (např. cestovní náklady, stravné, ubytování apod.), 

b) prohlášení o jiných zdrojích financování činností uvedených v čl. I. této výzvy (např. 

stipendia, podpora od grantových agentur apod.), 

c) doklady o případném sociálním a zdravotním znevýhodnění v prosté kopii (např. rozhodnutí 

o invaliditě, rozhodnutí o přiznání vdovského/vdoveckého nebo sirotčího důchodu apod.), 

d) vyjádření k žádosti od vedoucího katedry/ústavu oboru, který student studuje, u studentů 

doktorského studijního programu vyjádření školitele.  

3. Bude-li žádost neúplná, nebude-li obsahovat veškeré náležitosti nebo k ní nebudou 

připojeny přílohy uvedené v odst. 2 tohoto článku, nadační fond uchazeče vyzve k jejímu 

doplnění a stanoví mu k jejímu doplnění lhůtu, která nesmí být kratší než 7 dnů. Nebude-li 

žádost doplněna ve lhůtě stanovené nadačním fondem, hledí se na ni, jako by ji žadatel 

nepodal. 

4. Žadatel bude nadační příspěvek využívat pouze k účelu/účelům uvedeným ve smlouvě mezi 

ním a nadačním fondem. 

5. Žadatel na výzvu nadačního fondu předloží vyúčtování použití nadačního příspěvku. 

 

IV. 

Termín a místo podání žádostí 

1. Uchazeč musí podat kompletní žádost do 14. 3. 2022. 

2. Žádosti se podávají prostřednictvím online registračního systému na webových stránkách 

na adrese: http://fond.upol.cz/ 

 

V. 

Hodnocení žádostí a hodnoticí kritéria 

1. Žádosti budou posuzovány správní radou nadačního fondu. 

2. Žádosti budou hodnoceny na základě těchto kritérií: 

a) originalita a novost, 

b) oborový přínos, 

c) společenská prospěšnost, 

d) mezinárodní přesah výzkumu, 

e) výstup konkrétního výzkumu a jeho prezentace. 

3. Pomocným kritériem pro hodnocení žádostí bude sociální nebo zdravotní znevýhodnění 

daného žadatele doložené potřebnými doklady. 

4. Vybrané uchazeče, kterým bude poskytnut nadační příspěvek, informuje správní rada 

nadačního fondu a vyzve je k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Nebude-li 

daný uchazeč na nabídku k uzavření smlouvy reflektovat do 15 dnů ode dne jejího doručení, 

nemá nárok na vyplacení nadačního příspěvku. 

 

VI. 

Výše nadačního příspěvku 

Výše nadačního příspěvku bude záviset na rozhodnutí správní rady nadačního fondu, 

maximální výše nadačního příspěvku bude činit částku 200.000 Kč. 

 

VII. 

Podmínky pro odejmutí nadačního příspěvku 

Správní rada nadačního fondu může rozhodnout o odejmutí nadačního příspěvku v případě, 

že žadatel: 

a) uvede nepravdivé údaje v žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, 

b) nesplní podmínky uvedené ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku, 

c) použije nadační příspěvek v rozporu s jeho účelem, 

d) po výzvě správní rady nadačního fondu nepředloží vyúčtování využití nadačního příspěvku. 
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VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Konkrétní podmínky poskytnutí nadačního příspěvku se řídí Statutem Nadačního fondu a 

smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku mezi nadačním fondem a žadatelem. 

2. Každý žadatel je povinen v žádosti uvést adresu elektronické pošty, na kterou mu budou 

zasílána veškerá sdělení, návrhy, výzvy apod., přičemž za okamžik jejich doručení se 

považuje okamžik, kdy byla žadateli odeslána zpráva na jím uvedenou adresu elektronické 

pošty. 

3. Na poskytnutí nadačního příspěvku nemá žádný ze žadatelů ani při splnění všech podmínek 

žádný právní nárok a nadační fond si vyhrazuje ve kterékoliv fázi zrušit tuto výzvu a neuzavřít 

s daným uchazečem smlouvu. 

4. Žádný z žadatelů nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s podáním žádosti 

o poskytnutí nadačního příspěvku. 

 

V Olomouci dne 7. 2. 2022 

 

 

Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

předseda správní rady Nadačního fondu UP 

 

 

Bližší informace o výzvě podá Mgr. Katrin Stark (tel: 739 302 169, katrin.stark@upol.cz) 

 


