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Rozhodnutí rektora . 19/2009
Zásady studentské grantové sout že na podporu projekt specifického vysokoškolského
výzkumu na MZLU v Brn
Úplné zn ní po zapracování:
Dodatku . 1 ( j. 3027/2009-981)

l. 1
Základní ustanovení
1. Zásady studentské grantové sout že na podporu projekt specifického vysokoškolského výzkumu
(dále jen „Zásady“) na Mendelov zem d lské a lesnické univerzit v Brn (dále jen MZLU)
upravují obecné postupy spojené se studentskou grantovou sout ží MZLU, podmínky podávání
grantových p ihlášek, zp soby a kritéria jejich hodnocení a výb ru, podmínky poskytování
finan ních prost edk ur ených k podpo e pro projekty výzkumu a vývoje ešené studenty
magisterského a doktorského studia a akademickými pracovníky MZLU v rámci této grantové
sout že.
2. Ve studentské grantové sout ži vystupují tyto subjekty:
a) navrhovatel: osoba, která bude odpov dná za ešení grantového projektu; je-li grantový
projekt schválen k podpo e interním grantem, stává se navrhovatel projektu jeho ešitelem,
b) ešitel je student doktorského studijního programu nebo akademický pracovník,
c) školitel: je-li ešitelem student doktorského studijního programu, je školitel osoba v pracovn
právním vztahu k MZLU vždy lenem ešitelského týmu
d) ešitelský tým: pracovníci ur ení k realizaci schváleného projektu, p i emž po et student
doktorského nebo magisterského studijního programu v ešitelském týmu je alespo roven
po tu ostatních len ešitelského týmu.
3. Vymezení pojm grantové sout že:
a) Studentská grantová sout ž: je ve ejn vyhlášená sout ž, která vede k ud lení finan ní
podpory na ešení grantových projekt specifického vysokoškolského výzkumu na základ
ur ených podmínek a v souladu s výzkumnou politikou MZLU.
b) Vyhlášení studentské grantové sout že: studentskou grantovou sout ž vyhlašuje kancelá
Interní grantové agentury (dále jen IGA) jednotlivých fakult/vysokoškolského ústavu v souladu
se Zásadami studentské grantové sout že na podporu projekt specifického vysokoškolského
výzkumu na MZLU v Brn vydaných rektorem MZLU v Brn dne 4. 11. 2009 pod íslem
jednacím 2873/2009-981.
c) Grantový projekt: projekt, v n mž ešitel vyjad uje, jakým zp sobem a za jakých podmínek
p isp je k napln ní cíl vyhlášené grantové sout že.
d) Podpora: finan ní prost edky p id lené na ešení grantového projektu.
e) Sout žní lh ta: za íná dnem zve ejn ného vyhlášení grantové sout že a kon í dnem
ukon ení p íjmu grantových p ihlášek.
f) Grantová p ihláška: soubor dokument obsahujících informace pot ebné k posouzení kvality
grantového projektu, uznatelnosti náklad , schopností a možností navrhovatele a jeho
spolupracovník projekt ešit.
g) Hodnotící lh ta: za íná dnem ukon ení sout žní lh ty a kon í dnem vyhlášení výsledk .

1

h) Grantové ízení: postup mezi podáním návrhu grantového projektu a vyhlášením výsledk
grantové sout že.
i) Pravidla: pravidla interní grantové agentury jednotlivých fakult / vysokoškolského ústavu,
vyhlašuje je Rada IGA fakulty / vysokoškolského ústavu. Pravidla nesmí v žádné ásti
odporovat Pravidl m pro poskytování ú elové podpory na specifický vysokoškolský výzkum
podle zákona o podpo e výzkumu, experimentálního vývoje a inovací MŠMT a t mto
Zásadám. Za soulad Pravidel fakulty(vysokoškolského ústavu odpovídá d kan( editel
vysokoškolského ústavu.
j) Smlouva: na návrh Rady IGA fakulty/ vysokoškolského ústavu ji uzavírá s ešitelem projektu
d kan / editel vysokoškolského ústavu, podpisem smlouvy se ešitel zavazuje, že bude
s finan ními prost edky nakládat v souladu s podmínkami uvedenými v Pravidlech MŠMT,
v t chto„Zásadách,, v Pravidlech fakulty / vysokoškolského ústavu a ve smlouv , smlouva
nesmí v žádné ásti odporovat údaj m z grantové p ihlášky, na jejímž základ byl grant
ud len.
4. Organiza ní struktura studentské grantové sout že MZLU
a) P íjemce ú elové podpory na specifický vysokoškolský výzkum je MZLU. Podle klí e pro rozd lení
prost edk , který reflektuje klí využívaný poskytovatelem Ministerstvem školství, mládeže a
t lovýchovy R, budou tyto prost edky rozd leny na interní grantové agentury jednotlivých fakult a
vysokoškolského ústavu. Podmínkou pro ud lení finan ních prost edk z ú elové podpory na
specifický vysokoškolský výzkum bude:
•
•
•
•
•

•

Z ízení interní grantové agentury fakulty / vysokoškolského ústavu.
Vydání Pravidel pro podávání studentských grantových projekt fakulty /vysokoškolského
ústavu. Pravidla musí být v souladu s p edpisy uvedenými v l. I odst. 3 písm. i) tohoto
rozhodnutí.
Závazek fakulty / vysokoškolského ústavu, že prost edky podpory využije výhradn na úhradu
uznatelných náklad studentských projekt .
Závazek fakulty / vysokoškolského ústavu, že prost edky podpory využije na úhradu
uznatelných náklad spojených s organizací studentských v deckých konferencí, nejvýše
však do výše 10 % poskytnuté podpory.
Závazek fakulty / vysokoškolského ústavu, že prost edky podpory využije na úhradu
uznatelných náklad spojených s organizací studentské grantové sout že, a to v etn
náklad na hodnocení a kontrolu studentských projekt a zhodnocení dosažených výsledk ,
nejvýše však do výše 2,5 % poskytnuté podpory.
Rektor MZLU je oprávn n kontrolovat dodržování Pravidel pro podávání studentských
grantových projekt na fakultách / vysokoškolském ústavu a v p ípad stížnosti na jejich
porušování je odvolacím orgánem v i rozhodnutí d kana / editele vysokoškolského ústavu.

b) Organiza ním a výkonným orgánem
interní grantové agentury je Rada IGA fakulty /
vysokoškolského ústavu, v jejímž ele je d kan / editel vysokoškolského ústavu, p ípadn jím
pov ený prod kan / zástupce editele. Pravidla sestavení Rady IGA jsou upravena Rozhodnutím
d kana p íslušné fakulty / editele vysokoškolského ústavu. Rada IGA stanoví Pravidla pro
podávání studentských grantových projekt a kritéria p ijatelnosti pro projekty spadající pod danou
fakultu / vysokoškolský ústav.
c) Administrativní a organiza ní složkou IGA je Kancelá IGA fakulty / vysokoškolského ústavu.
d) Odborné posudky grantových p ihlášek zpracovávají lekto i pov ení Radou IGA fakult /
vysokoškolského ústavu.
e) Stanovení okruh a témat pro studentskou grantovou sout ž je v kompetenci Rady IGA fakulty /
vysokoškolského ústavu v souladu s výzkumnou politikou MZLU.
f) Kone né p ijetí projekt a ud lení interních studentských grant d kanem fakulty ( editelem
vysokoškolského ústavu) je limitováno finan ními prost edky p id lenými jednotlivým IGA fakult /
vysokoškolského ústavu pro daný kalendá ní rok.
g) Doba ešení projekt je u studentských projekt zpravidla 1 rok a u projekt , jejichž ešiteli jsou
studenti a akademi tí pracovníci 1 až 3 roky.
l. 2
Finan ní politika grantové sout že MZLU
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1. Finan ní prost edky grantu
1.1. Podpora studentského projektu pro jeden kalendá ní rok m že init nejvýše 3 000 000 K .
1.2. Z podpory lze hradit pouze uznatelné náklady, které jsou nezbytn nutné pro ešení
projektu. Z podpory mohou být hrazeny zejména neinvesti ní náklady. V p ípad po ízení
investice, je uznatelným nákladem pouze pom rná ást po izovací ceny odpovídající dob
použití pro projekt.
1.3. Uznatelné náklady zahrnují zejména:
a) Osobní náklady, v etn stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o vysokých
školách, p i emž platí, že
A1) podíl osobních náklad (v etn stipendií), spojených s ú astí student doktorského
nebo magisterského studijního programu jakožto ešitel
nebo dalších len
ešitelského týmu na ešení studentského projektu, na celkových osobních nákladech
(v etn stipendií), hrazených v rámci uznatelných náklad studentského projektu, iní
více než 60 %,
A2) z podpory lze hradit náklady studentského projektu uskute ovaného na
výzkumném pracovišti právnické osoby jiné, než je uchaze pouze v p ípad , že se na
základ dohody dané právnické osoby s uchaze em podle § 81 zákona . 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon (zákon o vysokých školách),
ve zn ní zákona . 473/2004 Sb., uskute uje na tomto pracovišti akreditovaný studijní
program, v n mž studují studenti, kte í jsou leny ešitelského týmu.
b) Náklady na po ízení drobného hmotného a nehmotného majetku.
c) Další provozní náklady.
d) Náklady na služby.

1.4. Hospoda ení s podporou
a) Disponování s podporou mimo schválený rozpo et je porušením rozpo tové kázn a je
d vodem k zastavení financování grantového projektu, p íp. k dalším sankcím podle
zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech.
b)
ešitel (garant u projekt ešených studenty) odpovídá za finan ní stránku grantového
projektu z hlediska jeho struktury schválené Radou IGA fakulty / vysokoškolského ústavu i
z hlediska dodržení obecn závazných právních p edpis . Sou asn nese odpov dnost
za odbornou stránku ešení projektu v i IGA fakulty / vysokoškolského ústavu.
c) Veškeré náklady na ešení grantu jsou vedeny odd len za každý projekt v souladu
s platným íselníkem univerzity.
d) Pokud dojde v pr b hu ešení grantového projektu ke zm nám, které nutn vyžadují
zm nu uznatelných náklad nebo které vedou k p ed asnému ukon ení ešeného
projektu (dlouhodobá nemoc, dlouhodobá zahrani ní cesta, garant doktorského projektu
nedoporu uje pokra ovat v ešení projektu aj.), jsou tyto skute nosti ešitelem formou
žádosti s návrhem na jejich
ešení písemn
oznámeny Kancelá i IGA
fakulty/vysokoškolského ústavu, a to neprodlen po jejich vzniku. Žádost o povolení
zm ny je po schválení d kanem / editelem vysokoškolského ústavu p edána
Ekonomickému odboru rektorátu.
e) P edm ty zakoupené a po ízené z grantových prost edk , v etn nehmotného majetku
jsou ihned po po ízení vedeny v majetku pracovišt
ešitele grantového projektu,
podléhají-li evidenci majetku podle ú etních p edpis .
l. 3
Grantová p ihláška
1. Grantová p ihláška se podává v souladu s Pravidly IGA fakulty / vysokoškolského ústavu
v termínu sout žní lh ty Kancelá i IGA fakulty / vysokoškolského ústavu.
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2. Grantová p ihláška musí obsahovat všechny základní informace o obsahu návrhu projektu, o
navrhovatelích a o p edpokládaných nákladech na ešení projektu.
3. Grantovou p ihlášku podepisuje navrhovatel, garant doktorského projektu, vedoucí p íslušného
pracovišt navrhovatele (p íslušný vedoucí ústavu).
4. Grantová p ihláška musí obsahovat závaznou p ílohu „Prohlášení, že navrhovaná problematika
není obsahem ešení již financovaného externího grantu“. V p ípad , že se jedná o rozší ené
ešení této problematiky, musí být explicitn uvedeno, v em spo ívá nadstandardnost tohoto
návrhu. Prohlášení podepisuje navrhovatel a vedoucí ústavu.

1.
2.

l. 4
Hodnocení grantové p ihlášky
Hodnocení grantové p ihlášky v etn rozhodnutí o spln ní formálních požadavk se d je
v souladu s Pravidly pro podávání studentských grantových projekt
na fakultách /
vysokoškolském ústavu.
Grantová p ihláška spl ující všechny p edepsané formality je za azena do dalšího výb rového
ízení, kde je posuzována:
a) Radou IGA fakulty / vysokoškolského ústavu, která má k dispozici ke každé p ihlášce dva
vyžádané lektorské posudky, jež posuzují její obsah na základ :
aa)

v decké hodnoty návrhu projektu (posuzuje se aktuálnost a p vodnost návrhu projektu,
spole enská závažnost problematiky, základní aspekty navrhovaného ešení, tj.
ujasn nost koncepce, adekvátnost metodiky, odpovídající vymezení cíl
ešení,
náro nost a reálnost ešení),

ab) uznatelnosti náklad , zejména vzhledem k jejich p im enosti k obsahu ešení,
ac) zp sobilosti ešitelského týmu, zejména posouzení odborných p edpoklad , tv r ích
výstup ešitelského týmu a technického a institucionálního zázemí pracovišt .
b) Rada IGA fakulty / vysokoškolského ústavu na základ podklad a s ohledem na disponibilní
rozpo et pro rok následující po roce grantového ízení sestaví návrh seznamu grantových
p ihlášek, které doporu í d kanovi k ud lení interního grantu.
l. 5
Ukon ení ešení grantového projektu
1.

2.

3.
4.

5.

ešitelé interních grantových projekt ukon í ešení uvedené v projektu pro konkrétní kalendá ní
rok do 31. prosince p íslušného roku, do 15. ledna následujícího kalendá ního roku budou
odevzdány záv re né zprávy o ešení projektu (u víceletých projekt pr b žné zprávy za
p edcházející kalendá ní rok) kancelá i IGA. V termínu od 1. února do 28. února následujícího
kalendá ního roku se uskute ní záv re ná oponentní ízení.
Oponentní ízení organizují a administrativn zabezpe ují kancelá e IGA fakult /vysokoškolského
ústavu. Oponentní ízení posuzuje výsledky ešeného grantového projektu na základ :
a) záv re né zprávy o ešení grantového projektu
b) výkazu o hospoda ení s prost edky IGA fakulty /vysokoškolského ústavu
c) vyžádaných oponentních posudk .
O pr b hu oponentního ízení se po izuje Protokol o záv re ném oponentním ízení.
Dokumentaci o výsledcích ešení a oponentního ízení grantového projektu, tj. záv re ná zpráva
o ešení grantového projektu, výkaz o hospoda ení s prost edky IGA fakulty (vysokoškolského
ústavu), lektorské posudky a protokol o záv re ném oponentním ízení grantového projektu,
budou uchovávány v kancelá i IGA fakult / vysokoškolského ústavu po dobu 10 let po ukon ení
projektu,
Rada IGA fakulty / vysokoškolského ústavu vyhodnotí do 10. b ezna kalendá ního roku
následujícího po kalendá ním roce poskytnutí podpory výsledky dosažené z poskytnuté podpory
zp sobem stanoveným ministerstvem. Hodnotící zprávu p edá do 15. b ezna téhož roku rektorovi
univerzity. U projekt víceletých, které pokra ují v dalším roce, bude rektorovi ve stejném termínu
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p edána pr b žná zpráva za daný kalendá ní rok. Rektor zajistí zve ejn ní hodnotící zprávy za
univerzitu zp sobem umož ujícím dálkový p ístup.

l. 6
Žádost o poskytnutí podpory na následující rok
1. MZLU doru í MŠMT R nejpozd ji do 30. listopadu kalendá ního roku p edcházejícího
kalendá nímu roku poskytnutí podpory žádost o poskytnutí podpory a prohlášením
statutárního zástupce doloží, že prost edky podpory použije výhradn na
•
•
•

úhradu zp sobilých náklad studentských projekt ,
úhradu zp sobilých náklad spojených s organizací studentských v deckých konferencí,
nejvýše však do výše 10 % poskytnuté podpory, nebo
úhradu zp sobilých náklad spojených s organizací studentské grantové sout že, a to
v etn náklad na hodnocení a kontrolu studentských projekt a zhodnocení dosažených
výsledk , nejvýše však do výše 2,5 % poskytnuté podpory,
l. 7
Záv re né ustanovení

1.
2.

Zásady studentské grantové sout že na podporu projekt specifického vysokoškolského výzkumu
na MZLU v Brn nabývají platnosti dnem podpisu rektora MZLU.
P ijetím tohoto Rozhodnutí se ruší Rozhodnutí . 9/2007 Rámcová pravidla organizace interní
grantové agentury MZLU v Brn .

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
rektor MZLU v Brn
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