
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 300

Čerpáno 300

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

1. Podíl na databázi 

vhodných témat z 

oblasti školství.                                                                                                

2. Podíl na návrhu 

modelu nových 

kmunikačních kanálů 

pro posílení 

společenské 

odpovědnosti VŠ ve 

spolupráci s místními 

veřejnými partnery, 

nezkosvými 

organizacemi a 

soukromými partnery. 

3. Návrh formy a 

obsahové náplně 

reportingu solečenské 

odpovědnosti vysokých 

škol.

4. Podíl na organizaci 

kulatých stolů.

5. Prezentace výstupů 

projektu v rámci 

Platformy 

zainteresovaných stran 

společenské 

odpovědnosti 

organizované 

Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. 

6. Publikování výstupů 

projektu v rámci 

Bulletinu Asociace 

společenské 

odpovědnosti a 

Newsletteru Platformy 

zainteresovaných stran 

CSR Ministerstva 

průmyslu a obchodu. 

Cíl byl splněn. Na základě konzultace mezi univerzitami, dostupných analýz a specifických potřeb pro komunikaci témat 

týkajících se společenské odpovědnosti, byl v závěru projektu vytvořen soubor doporučených komunikačních kanálů pro 

efektivní komunikaci s relevantním publikem. V centru stojí čtyři hlavní pilíře – živé streamy z kulatých stolů, newsletter ke 

společenské odpovědnosti rozesílaný na sdílenou databázi relevantních kontaktů, speciální rubrika v magazínu Universitas s 

využitím klíčových formátů jako rozhovor a komentář a aktivní podporované šíření na sociálních sítích. 

Cíl byl splněn. Tiskové zprávy, pozvánky a výstupy kulatých stolů byly zaslány do Plarformy zainteresovaných stran společenské 

odpovědnosti. 

V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu

Program na podporu sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice  –  CRP 2020

e) posilování společenské odpovědnosti vysokých škol

Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech

Od: 1. 1. 2020

Název projektu:

Do: 31. 12. 2020

V tom běžné finanční prostředky:

Zemědělská 1665/1, Brno   www.mendelu.cz

773207777

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíl byl splněn. Každý partner projektu vytipoval tři témata včetně 3 garantů za instituce i veřejnou správu. Za MENDELU byla do 

databáze doplněna tato témata: Generace Y a Z – společensky odpovědná generace, Green campus – odpovědný a udržitelný 

kampus, Plýtvání potravinami – edukace studentů a široké veřejnosti. Témata jsme představovali a konzultovali prostřednictvím 

martin.klimanek@mendelu.cz jirina.studenkova@mendelu.cz

Zemědělská 1665/1, Brno   www.mendelu.cz

777101224

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

300

300

Mgr. Jiřina Studenková

Mendelova univerzita v Brně

0

0

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně

Cíl byl splněn. Po dohodě s koordinátorem jsme vytvořili 3 skupiny, částečně dle regionů. Každá skupina organizovala společný 

kulatý stůl, na každém kulatém stole bylo řešeno skupinou odsouhlasené téma společenské odpovědnosti, kterému přisuzujeme 

důležitost. MENDELU vytvořila skupinu společně s VŠTE, TUL, JAMU, VUT, MUNI a VFU, která spolupracovala při realizaci online 

Cíl splněn. Tisková zpráva, pozvánka a výstupy Kulatého stolu partnerů, kterých se účastnila MENDELU, byla zaslána směrem do 

Platformy zainteresovaných stran společenské odpovědnosti. Zároveň byly zaslány i další tiskové zprávy z kulatých stolů v 

Ostravě (září 2020) a v Praze (září 2020).  

Cíl byl splněn. 

mailto:martin.klimanek@mendelu.cz
mailto:jirina.studenkova@mendelu.cz


Plnění  výstupů 

projektu

1. Ve spolupráci s 

partnerskými 

institucemi vytvoření 

databáze vhodných 

tomat z oblasti školství. 

2. Ve spolupráci s 

dalšími univerzitami v 

regionu vyhledání 

akontaktování 

potenciálních garantů 

pro moderaci diskuse z 

řad odborné veřejnosti 

a z dalších 

zainteresovaných 

institucí, neziskových 

organizací a 

komerčního sektoru v 

daném regionu. 

3. Spolupráce při 

přípravě a realizaci 

pilotních dílů Kulatých 

stolů.

4. Prezentace dílčích i 

hlavních výstupů 

projektu s následnou 

diskuzí na minimálně 

jednom ze setkání 

Platformy 

zainteresoavných stran 

společenské 

odpovědnosti, kterou 

navštěvují zástupci 

soukromého, veřejného 

i neziskového sektoru. 

5. Vytvoření příspěvku 

do Bulletinu Asociace 

společenské 

odpovědnosti, kterou 

navštěvují zástupci 

soukromého, veřejného 

i neziskového sektoru.

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

Splněno. Celá sada témat společenské odpovědnosti vysokých škol byla zpracována koordinátorem, témata jsme představovali 

prostřednictvím online diskuse partnerů celého projektu. 3 vybraná témata se stala předmětem diskusí kulatého stolu. 

Splněno. K tématu definice společenské odpovědnosti vysokých škol jsme vyhledali vhodné garanty/odborníky. Pro část 

kulatého stolu, na které jsme se podíleli s tématem společenská odpovědnost vysokých škol to byli: Adam Gromnica – právník 

Oddělení veřejných zakázek MPSV, Michal Veselý – marketingový ředitel JIC, Filip Kouřil – student MENDELU, Vojtěch Kundrát – 

student VUT a MUNI, Anna Putnová – akademička VUT, Marta Valešová – kvestorka MUNI, Jan Vitula – náměstek hejtmana 

Jihomoravského kraje, Sylvie Formánková – akademička MENDELU.

Splněno. Platforma byla o našich aktivitách informována formou tiskových zpráv. Osobní prezentaci zajistila Sylvie Formánková, 

akademička MENDELU, jejíž specializací je společenská odpovědnost, a která s Platformou zainteresovaných stran společenské 

odpovědnosti dlouhodobě spolupracuje. 

Splněno. Tisková zpráva byla zaslána do Bulletinu Asociace společenské odpovědnosti, do Newsletteru Platformy Listí. Zpráva 

byla publikována na CSR portálu MPO. 

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Splněno. Společně jsme se podíleli na přípravách – vzájemná koordinace probíhala přes online schůzky, každá univerzita 

uspořádala část (organizace, pronájem, scénář, zvaní hostů, design).

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, 

uveďte č. j. vyřízení této žádosti.

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na  MŠMT)

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, 

že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)



Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč)

Rozdíl (v %) z 

celkové přidělené 

dotace

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
0 0 0 0,00%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
0 0,00%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0,00%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0,00%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
300 300 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 12 12 4,00%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 

dohod o pracovní činnosti, dohod o 

provedení práce, popř. i některé 

odměny hrazené na základě 

nepojmenovaných smluv uzavřených 

podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník)

200 183 -17 -5,67%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

0 4 4 1,33%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
10 11 1 0,33%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 60 66 6 2,00%

2.6 Cestovní náhrady 10 6 -4 -1,33%

2.7 Stipendia 20 18 -2 -0,67%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
300 300 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

12

V ostatních osobních nákladech jsou zahrnuty DPP osob spolupracujících při realizaci 

projektu.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

6

18

Částka (v tis. Kč)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Mzdy nebyly v původně plánovaném rozpočtu plánovány. Bylo nutné uhradit spolupráci 

kolegů z oddělení, které měli nad rámec pracovní doby spojené s realizací projektu a 

část osobních nákladů byla přesunuta z položky Ostatní osobní náklady do položky 

"mzdy).

Služby a náklady nevýrobní byly použity na hrazení služeb spojených s tvorbou obsahu 

na téma společenské odpovědnosti a grafických prací pro sdílení výstpů na sociálních 

sítích. Mírné navýšení financí bylo přesunuto z položek Cestovní náhrady a Stipendia

Cestovní náhrady byly nižší z důvodu korona krize, část schůzek a setkání probíhala on-

line a díky tomu došlo k úspoře cestovních náhrad. Úspory byly využity na pokrytí 

služeb.

Stipendia byla využita na odměny pro zapojené studenty, kteří se zapojili do přípravy 

databáze, přípravy kulatého stolu a účast na kulatém stolu. 

183

4

11

66

Odvody ke mzdám souvisí s bodem 2.1., částka byla pokryta z položky Osobní náklady, 

pouze došlo k přesunu z plánované položky 2.2. do položky Odvody pojistného.

Materiální náklady byly použity na zajištění materiálních potřeb a pokrytí reklamních 

předmětů, které byly využity na propagaci projektu.


