
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 500

Čerpáno 418

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

Prostřednictvím 

projektu na jedné 

straně představí 

zúčastněné vysoké 

školy svým partnerům z 

veřejné a soukromé 

sféry perspektivní 

rozvojové trendy svých 

oborů v přímé 

korespondenci se 

směry a tématy 

Inovační strategie 

České republiky 2019 – 

2030 a zároveň získají 

informace / náměty / 

výzvy z externího 

prostředí, především 

regionů.

Plnění  výstupů 

projektu
Regionálně zaměřený 

kulatý stůl na téma The 

Country for R&D.

Závěry ze zasedání 

kulatého stolu na téma 

TThe Country for R&D 

(dokument shrnující 

závěry kulatého stolu)

500

418

Ing. Zuzana Židová

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, www.mendelu.cz

545135264, 606546868

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíl projektu byl splněn. Přestože řešení projektu bylo založeno na úzkém kontaktu a komunikaci mezi jednotlivými aktéry, které 

výrazně ovlivnila pandemická situace, všem partnerům projektu se podařilo dosáhnout plánovaných výsledků s využitím nástrojů 

komunikace na dálku. Kromě úvodní schůzky na jaře a kulatého stolu koncem léta v Ústí nad Labem byly všechny kulaté stoly 

realizovány online. Zúčastněné vysoké školy představily svým pozvaným partnerům z veřejné i soukromé sféry perspektivní 

rozvojové trendy svých oborů v přímé korespondenci se směry a tématy Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 a 

vzájemně se inspirovaly přístupy v různých regionech. Jednotlivé vysoké školy představily své „best practice“ partnerským 

školám. Kulatých stolů se účastnili i zástupci krajských municipalit a představili své přímé vazby na vysoké školy. V rámci kulatých 

stolů proběhly cenné diskuse, díky kterým získaly partnerské vysoké školy informace, náměty a výzvy z externího prostředí, 

především z ostatních regionů, což jim umožnilo formulovat potřebné závěry pro svoje strategické dokumenty. Řešení projektu 

bezpochyby přispělo k plnění hlavních úkolů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2020 s výhledem na další 

plánovací období 2021 - 2025 centrálním sdílením dobrých praxí i specifickým zaměřením jednotlivých partnerských vysokých 

škol ve svých regionech, které byly zakomponovány do strategických dokumentů jednotlivých vysokých škol.

0

0

martin.klimanek@mendelu.cz

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

Mendelova univerzita v Brně 

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

zuzana.zidova@mendelu.cz

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, www.mendelu.cz

545134017, 777101224

V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro dílčí závěrečnou zprávu

Centralizovaný rozvojový program

e) posilování společenské odpovědnosti vysokých škol

Posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie ČR 2019 - 2030

Od: 1. 1. 2020

Název projektu:

Dílčí výstup projektu byl ze strany MENDELU splněn. 

Dne 14. 10. 2020 byl zorganizován online kulatý stůl na téma "The Country for R&D".

Program jednání je uveden v příloze. 

Závěry jsou součástí „executive summary“.

Dílčí výstup projektu byl ze strany MENDELU splněn.

Závěry kulatého stolu na téma The Country for R&D byly formulovány v dokumentu, který je přílohou této závěrečné zprávy.

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

Do: 31. 12. 2020

V tom běžné finanční prostředky:

mailto:vojtech.adam@mendelu.cz
mailto:sarka.dvorakova@mendelu.cz


Získání podkladů pro 

tvorbu strategických 

záměrů ZČU s ohledem 

na plnění Inovační 

strategie ČR 2030 a 

tvorba „Executive 

summary“ do Plánu 

rozvoje strategického 

záměru 2021+

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

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.

Změna kontaktní osoby projektu

Prostředky určené k čerpání v položce 2.2 rozpočtu Ostatní 

osobní náklady (odměny z dohod ve výši 50 tis. Kč) rozpočtu 

byly čerpány formou odměny ke mzdě - pol. 2.1

Navýšení položky rozpočtu 2.4 Materiální náklady o 8 tis. Kč

Plánované odměny z dohod nebyly v průběhu řešení projektu 

nárokovány.

Pořízení externích zařízení pro přenos zvuku z důvodu 

technického zabezpečení účasti na online kulatých stolech a 

konzultacích.

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

Ing. Mgr. Martinu Pechovou (mateřská dovolená) nahradila v 

průběhu řešení projektu Ing. Zuzana Židová.

Dílčí výstup projektu byl ze strany MENDELU splněn.

Na základě kulatého stolu na téma "The Country for R&D" byly shrnuty závěry do celkového „executive summary“, které je 

přílohou této zprávy.

Závěry kulatého stolu v souladu s Inovační strategií ČR do roku 2030 se odráží ve vzájemném sdílení znalostí a zkušeností, 

vyslovují praktická doporučení pro partnerské univerzity a doplňují návrhy opatření Strategického záměru Mendelovy univerzity 

v Brně pro období od roku 2021.

Snížení dotace o 81.660,81 Kč - vratka na účet MŠMT dne 

25. 1. 2021

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Z důvodu pandemie koronaviru většina plánovaných aktivit 

projektu proběhla online formou, nedočerpány tedy byly 

položky rozpočtu 2.5 a 2.6.

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)

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)



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 0 0,00%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0,00%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0,00%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
500 418 -82 -16,40%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 232 271 39 7,80%

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)

50 0 -50 -10,00%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

80 84 4 0,80%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
40 47 7 1,40%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 50 2 -48 -9,60%

2.6 Cestovní náhrady 40 6 -34 -6,80%

2.7 Stipendia 8 8 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
500 418 -82 -16,40%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Mzdové náklady pro řešitelský tým a administrativní podporu projektu, forma odměny 

ke mzdě.

Služby k zajištění realizace kulatého stolu - občerstvení pro přednášející; poštovné.

Cestovní náhrady k setkávání projektového týmu a participaci na kulatých stolech.

Stipendium pro zapojené studenty

0

84

47

2

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu (z položky 2.1).

Materiální náklady - pořízení externích zařízení (kombinace mikrofonu a reproduktoru) 

za účelem zajištění přenosu zvuku při účasti na online kulatých stolech a konzultacích se 

zapojenými univerzitami; propagační předměty pro účastníky kulatých stolů (zaslány 

partnerským univerzitám poštou).

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

6

8

Částka (v tis. Kč)

271

Odměna pro externí spolupracovníky formu dohody o provedení práce

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

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


