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VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE  

A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2017 

 

I. VYHLÁŠENÍ 

 

Na základě směrnice č. 32R/2014 Vnitřní soutěž (dále jen „směrnice“) a v souladu s vyhlášením insti-

tucionálního programu pro veřejné vysoké školy (dále jen „institucionální program“) 

 

vyhlašuje 

prorektor pro výzkum a vývoj (dále jen „PR-V“) 

 „Vnitřní soutěž pro rok 2017“ (dále jen „soutěž“). 

 

Soutěž je vyhlašována na podporu projektů v tematických okruzích (dále jen „projekt“) stanovených 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) navrhovaných a řešených 

akademickými pracovníky Západočeské univerzity v Plzni (dále jen „akademický pracovník ZČU“). 

 

II. TEMATICKÉ OKRUHY PROJEKTŮ 

 

Návrh projektu smí navrhovatel (akademický pracovník ZČU) podat pouze v těchto tematických okru-

zích: 

 

1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů 

na úrovni předmětů/kurzů; 

 

2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. 

 

III. HARMONOGRAM SOUTĚŽE 

 

 od do 

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání návrhu projektu) 1. 12. 2016 
31. 1. 2017 do 

12:00 hod 

Hodnotící lhůta pro komisi pro hodnocení projektů soutěže 10. 2. 2017 15. 3. 2017 

Hodnotící lhůta pro PR-V 16. 3. 2017 25. 3. 2017 

Řešení projektu v roce 2017   1. 4. 2017 31. 12. 2017 

Podání žádosti o podstatnou změnu  15. 11. 2017 

Podání závěrečné zprávy za rok 2017 1. 11. 2017 
31. 1. 2018 do 

12:00 hod. 

Zveřejnění údajů o podporovaných projektech a užití podpory 

v roce 2017 
 31. 3. 2017 
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IV. ZPŮSOB PODÁNÍ NÁVRHU PROJEKTU 

 

1. Návrh projektu podává navrhovatel v soutěžní lhůtě výhradně elektronicky prostřednictvím in-

formačního systému OBD 3.1 – IGA Grantový systém (dále jen „OBD“) dostupném na 

https://obd.zcu.cz/. 

 

2. K návrhu projektu v OBD mají přístup všichni členové řešitelského týmu. Aktivně ho může mě-

nit navrhovatel nebo jím písemně pověření členové řešitelského týmu. 

 

3. Členové řešitelského týmu potvrdí souhlas se členstvím v řešitelském týmu v OBD před podá-

ním návrhu projektu. 

 

4. Povinnými náležitostmi návrhu projektu jsou: 

 

a) název projektu v českém jazyce, 

b) doba řešení projektu od 1. dubna 2017 do 31. prosince 2017 

c) celková požadovaná částka na řešení projektu v tis. Kč, 

d) anotace v českém jazyce, 

e) detailní charakteristika a přínos projektu, 

f) organizační zajištění (zejména rozdělení úkolů v rámci řešitelského týmu, podmínky 

pro dosažení výstupů a cílů projektu), 

g) tematický okruh projektu, 

h) klíčová slova v českém jazyce, 

i) návrh správce rozpočtu, příkazce operace a jejich zástupců, 

j) identifikační údaje o navrhovateli (řešiteli) a členech řešitelského týmu: jméno, příjmení, ti-

tul, osobní číslo (číslo zaměstnance / studentské číslo), e-mail, název fakulty a katedry, 

funkce, doba působnosti, 

k) rozpočet (v souladu s částí V.), 

l) zdůvodnění finančních požadavků. 

m) cíle projektu (pořadové číslo, název, popis cíle a termín splnění cíle), 

n) měřitelné výstupy projektu, 

o) harmonogram (pořadové číslo, popis hlavní činnosti, termín jejího zahájení 

a ukončení). 

 

5. Navrhovatel může k návrhu projektu připojit relevantní přílohy. 

 

V. FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI 

1. Celková výše příspěvku na soutěž činí 4 000 000 Kč. 

2. Maximální výše příspěvku na jeden projekt činí  150 000 Kč. 

3. V návrhu projektu lze žádat pouze o prostředky na běžné náklady (neinvestiční prostředky), kte-

ré jsou v přímé časové a věcné souvislosti s projektem. 

4. Požadované částky jsou v položkách rozpočtu uváděny v celých tisících Kč. 

5. Rozpočet je rozdělen na položku „osobní náklady“ a položku „věcné náklady“. 

6. Způsobilými osobními náklady jsou: 

https://obd.zcu.cz/
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a) mzda ve formě osobního příplatku nebo odměna pro řešitele a zaměstnance, který je členem 

řešitelského týmu, 

b) odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a pří-

spěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

c) stipendium pro studenta, který je členem řešitelského týmu. 

7. Způsobilými věcnými náklady jsou: 

a) materiální náklady podle odst. 3, 

b) náklady nebo výdaje na služby, 

c) cestovní náhrady. 

 

8. Nezpůsobilými náklady jsou náklady, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a nejsou 

vynaloženy v souladu s principem hospodárnosti a efektivnosti. Nezpůsobilým nákladem jsou 

zejména sankční poplatky, pokuty, penále, stornovací poplatky. 

9. Navrhovatel odpovídá za to, že jsou v návrhu projektu uvedeny pravdivé údaje  

a v rozpočtu jsou zahrnuty pouze způsobilé náklady projektu. 

 

VI. KRITÉRIA HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ 

 

Hodnotícími kritérii jsou: 

 

a) očekávaný přínos projektu – posuzuje se zejména aktuálnost, původnost a novost navrhova-

ného řešení, 

b) organizační zajištění projektu, 

c) přiměřenost požadovaných finančních prostředků, 

d) hodnota měřitelných výstupů, 

e) soulad se strategickými dokumenty součásti i ZČU. 

 

VII. POVINNOSTI ŘEŠITELE PROJEKTU  

 

Řešitel předloží Ekonomickému odboru vyplněný protokol o převzetí odpovědnosti ve věci finanční 

kontroly, jakmile je mu doručeno rozhodnutí o přijetí projektu. 

 

VIII. ZMĚNY V ŘEŠENÍ PROJEKTU 

1. Změny v řešení projektu jsou podstatné nebo nepodstatné. 

2. V případě podstatné změny řešitel vždy podává žádost o změnu, a to prostřednictvím OBD 

ve lhůtě stanovené v harmonogramu soutěže. O žádosti o změnu rozhoduje PR-V. Rozhodnutí je 

konečné a nelze se proti němu odvolat. 

3. Podstatnou změnou se rozumí: 

 

a) přesun finančních prostředků v rámci jedné rozpočtové položky o více než 50 % celkové 

hodnoty položky 

b) přesun mezi rozpočtovými položkami  o více než  20 % hodnoty položky, ze které se převod 

převádí, 
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c) změna stanovených cílů a měřitelných výstupů projektu, 

d) změna v osobě řešitele projektu, 

e) změna člena řešitelského týmu nebo rozšíření řešitelského týmu. 

4. Ostatní změny se považují za změny nepodstatné. O nepodstatné změny řešitel nežádá. 

5. Podstatné i nepodstatné změny je řešitel povinen uvést včetně zdůvodnění v závěrečné 

zprávě. 

 

IX. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ PROJEKTU 

 

1. Projekt lze předčasně ukončit na základě žádosti řešitele nebo z vlastního podnětu PR-V 

v případě, že nastaly závažné skutečnosti, které znemožňují řešení projektu. 

2. O žádosti rozhoduje PR-V. Rozhodnutí o žádosti sděluje PR-V prostřednictvím projektového 

centra (dále jen „PC“) řešiteli a komisi pro hodnocení projektu vnitřní soutěže 

(dále jen „komise“). Žádost se podává prostřednictvím OBD. 

3. Pokud PR-V rozhodne o předčasném ukončení projektu, zároveň rozhodne o výši 

uznatelných nákladů a alokaci zbylých prostředků. Neuznané náklady nese součást, na níž je 

pracoviště řešitele. 

 

X. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

1. Řešitel je povinen na adresu PC doložit přehled čerpání osobních nákladů, vygenerovaný z IS 

STAG a IS MAGION. 

 

XI. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

1. Komise o hodnocení projektů zpracuje písemný protokol, ve kterém uvede hodnocení jednotli-

vých projektů následujícím způsobem: 

 

a) projekt úspěšně ukončen (výsledky odpovídají schválenému návrhu projektu), 

b) projekt ukončen s výhradou (výhrada k výsledkům projektu či hospodaření 

s přidělenými prostředky), 

c) projekt ukončen neúspěšně (většina výsledků nebyla dosažena, hospodaření 

s přidělenými prostředky bylo neefektivní). 

 

XII. ADMINISTRATIVNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE 

 

Za administrativní zabezpečení soutěže odpovídá PC, Silvija Simeonova, tel. č. 377 631 089, 

e-mail: silvi@rek.zcu.cz. 

 

XIII. ÚČINNOST 

 

Toto vyhlášení nabývá účinnosti dne 30. 11. 2016. 

 

 

V Plzni dne 25.11.2016 doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D. 

 prorektor pro výzkum a vývoj  

mailto:silvi@rek.zcu.cz

