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VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO                                                                 
                                                                          

 
 

 
Rozvojový projekt na rok 2018 

 
Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol 

Tematické zaměření: c) mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol 

Název projektu: Zvýšení absorpční kapacity pro mezinárodní VaV projekty – H2020 Umbrella 
 
 

Období řešení projektu: Od: 1.1.2018 Do: 31.12.2018 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 1000 
V tom běžné finanční 
prostředky: 1000 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 0 

Požadavek 1000 1000 0 

Čerpáno 1000 1000 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. Michaela Tichá 

Podpis:   

Fakulta/Součást rektorát FVL 

Adresa/Web: www.vfu.cz www.vfu.cz 

Telefon: +420 606941912 +420 541562019 

E-mail: celerv@vfu.cz tichami@vfu.cz 

 

Jméno rektora: 
 
Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vfu.cz/
http://www.vfu.cz/
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Cíle projektu 

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 
splněn nebyl. 

  Podpora zapojení jedinců do mezinárodních sítí a projektů  
 Získávání praktických poznatků v oblasti grantové projektové činnosti zejména při tvorbě 

mezinárodních projektů typu H2020 
 Transfer zkušeností z přípravy a realizace projektů H2020 

 
Tyto cíle projektu byly splněny podpořením přípravných prací na projektu H2020, který je plánován ve 
spolupráci s univerzitou Krakow.  
 

 Získání praktických zkušeností v oblasti grantové projektové činnosti českých dotačních vědecko 
– výzkumných titulů 

 Zvýšení informovanosti cílových skupin o možnostech financování VaV projektů z Evropských 
zdrojů – splněno, uspořádán seminář o psaní grantových projektů pro DSP studenty a 
akademické pracovníky 

Splněno uspořádáním celodenního semináře H2020 ke grantovému systému a psaní grantových aplikací 
pro studenty doktorských studijních programů, akademiků a pracovníků projektových podpor. 
 

 Další vzdělávání projektové podpory 
Splněno uspořádáním semináře H2020 ke grantovému systému a dále absolvováním školení „Moderní 
projektové řízení“ a několika projektových setkání. 
 

 Podpora spolupráce ve VaV zapojených institucí.  
Tento bod byl splněn podáním podobně zaměřeného projektu, který bude pokračovat v roce 2019 se 
zapojením stejných partnerských univerzit. 

Plnění 
kontrolova- 
telných 
výstupů  

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

 Kancelář projektové podpory – personální zajištění 
Kancelář byla zřízena a osazena 1 pracovnicí přijatou k zajištění běhu této kanceláře. Pracovnice byla 
proškolena účastí na semináři H2020 (viz další text) a absolvováním semináře – Moderní projektové řízení 
(6.-7. 12. 2018 v Brně) - lektor Mgr. Zdeněk Novotný – náplní semináře bylo projektové řízení ve všech na 
sebe navazujících cyklech projektu, jeho úskalí, optimalizace řízení, včetně týmového vedení a monitoringu. 
Mimo náklady tohoto projektu se účastnila dvou projektových setkání (11.-13. 9. 2018 Křtiny a 13. – 15. 9. 
2018 Praha) ostatních projektových center za účelem získání více poznatků a informací z dané oblasti. 
 
 
Společné semináře a workshopy pro navrhovatele a řešitele H2020 projektů 
Dne 24. 10. byl uspořádán seminář H2020 ke grantovému systému a psaní grantových aplikací pro DSP 
studenty, akademiky a pracovníky projektové podpory. Celkem bylo proškoleno 23 osob (studentů 
doktorských studijních programů), 3 pracovníci projektové podpory a dále mimo výstup tohoto projektu se 
zúčastnili studenti, vyšších ročníku magisterského studia. 
 
Lektory byly pracovnice (ing. Kateřina Tomková a Mgr. Michaela Vlková) z Technologického centra AV ĆR, 
které představily: 

 rámcové programy EU 
 

 Marie Skłodowska-Curie Actions 
 

 odpovídali na četné dotazy účastníků 
 
 
Připravované projekty s mezinárodní účastí – podpořen 1 projekt Horizon 2020 ve fázi přípravy projektu 
 
 
Memoranda o spolupráci se zahraniční institucí 
Podepsáno memorandu o spolupráci s University Larkin v Miami a dále byla podpořena pracovní cesta na 
univerzitu Krakow s cílem přípravy projektu Horizon 2020. 
 
Letní škola Grantový systém ČR – byla uspořádána Jihočeskou univerzitou ve dnech 27-28. 6. 2018 společně 
s univerzitou Mendelu a VFU Brno. 
 
Smlouvu o spolupráci mezi zapojenými vysokými školami v oblasti VaV představuje přijatý CRP projekt, 
který bude řešen v roce 2019. 
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Změny  
v  řešení 

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. 

 
  č. 

Jednotlivé změny  
(přidejte řádky podle potřeby) 

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

1 Změna řešitele projektu za VFU Brno 

Z důvodů organizačních a z důvodu 
dlouhodobého onemocnění původního řešitele 
(RNDr. Tomáše Filipi, Ph.D.) byl od února 2018 
řešitelem projektu pověřen prof. MVDr. 
Vladimír Celer, Ph.D. Změna byla ohlášena na 
MŠMT. 

2 Změna kontaktní osoby 

Z organizačních důvodů byla změněna kontaktní 
osoba z Mgr. Barbory Bendové na Mgr. Lucii 
Vyčichlovou a poté z důvodu ukončení jejího 
pracovního poměru na Bc. Michaelu Tichou. 
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Nečerpání prostředků na „Odměny dle dohod o 
pracích konaných mimo pracovní poměr 

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr nebyly v průběhu řešení 
projektu čerpány, neboť oproti původnímu 
plánu byly aktivity projektu zajištěny 
zaměstnanci VFU Brno a odměny byly vyplaceny 
formou mezd. Další aktivity byly plněny ve 
spolupráci s institucemi podporujícími podávání 
mezinárodních projektů tak, že nebylo nutné 
odměňovat přednášející uskutečněných 
seminářů.  
 

4 Přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu 
projektu 

V rámci osobních nákladů došlo k nedočerpání 
prostředků ve výši 12 tis. Kč. Nevyčerpaná 
částka byla použita na navýšení položky 2.4 
Materiální náklady pokrývající provozní náklady 
a náklady na zřízení kanceláře projektové 
podpory tak, aby byla umožněna efektivní práce 
nejen se zaměstnanci ale i studenty DSP. 
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Přehled o 
pokračujícím 
projektu 

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. 

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Poznámka (případně výhled do budoucna) 

   

   

   

   

   

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

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 

(vyplnit za celý projekt) 

 

 

Přidělená dotace 
na řešení projektu - 

ukazatel I 
(v tis. Kč) 

Čerpání dotace      
(v tis. Kč) 

          1. Kapitálové finanční prostředky celkem 0 0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 0 
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1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 0 

 
 

2. Běžné finanční prostředky celkem   

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 480 578 

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 100 0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 

164 154 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 60 72 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  100 100 

2.6 Cestovní náhrady 96 96 

2.7 Stipendia 0 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  1000 1000 

 

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

Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.) 

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) 

2.1 
Finanční prostředky byly čerpány na úvazek pracovnice zaměstnané ve 
zřízené kanceláři projektové podpory a na odměny členů řešitelského 
kolektivu.  

578  

2.3. 

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení čerpané dle vyplacených mezd. Vlivem dosažení stropu pro 
sociální a zdravotní pojištění některých zaměstnanců bylo čerpání oproti 
předpokladu nižší.  

154 

2.4. 

Materiální náklady byly použity na vybavení kanceláře projektové podpory. 
Byl pořízen notebook, tiskárna, tonery, kancelářská židle a drobné 
předměty pro účastníky semináře H2020. Rozpočet na materiálové náklady 
byl překročen o 12 tis. Kč a to z nedočerpaných osobních nákladů. 

72 

2.5. 
Služby – čerpáno na hrazení nákladů na návštěvu semináře, telefonů, 
catering organizovaného semináře. Prostředky byly čerpány v původně 
plánované výši. 

100 

2.6. 

Cestovní náklady byly použity na návštěvu Larkin univerzity v Miami 
(podpis meziuniverzitní smlouvy) a dále na pracovní cestu za účelem 
přípravy projektu H2020.  Prostředky byly čerpány v původně plánované 
výši. 

96 

   


