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Článek 1
Předmět a účel úpravy
(1) Směrnice rektora Univerzity obrany ke studentské grantové soutěži stanovuje
pravidla přidělení a čerpání účelové podpory1 na studentskou grantovou soutěž, pravidla pro
vyhlášení a vyhodnocení studentské grantové soutěže a způsob hodnocení výsledků
dosažených při realizaci studentských grantových projektů v podmínkách Univerzity obrany
(dále jen UO).
(2) Účelem této směrnice je zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké a výzkumné práce,
rozvoj interdisciplinárních oborů v doktorském a magisterském studiu, navazování
mezinárodní spolupráce a podpora publikování výsledků.
Článek 2
Základní ustanovení
(1) Specifický vysokoškolský výzkum2 je v podmínkách UO realizován prostřednictvím
studentských grantových projektů (dále jen „studentský projekt“) vybraných ve studentské
grantové soutěži.
(2) Specifický vysokoškolský výzkum je hrazen z finančních prostředků účelové
podpory poskytnutých UO každoročně Ministertsvem školství mládeže a tělovýchovy ČR
(dále jen MŠMT) dle pravidel schválených vládou3.
Článek 3
Přidělení finančního limitu fakultám, přiznání účelové podpory studentským projektům
(1) O přidělení finančního limitu pro studentskou grantovou soutěž jednotlivým
fakultám z finančních prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum
rozhoduje každý rok po vydání příslušného rozhodnutí MŠMT rektor dle vzorce uvedeného
v příloze č. 1 této směrnice.
(2) Výši přiděleného finančního limitu rektor sdělí jednotlivým fakultám UO písemným
oznámením a zveřejní ve svém rozkazu.
(3) O přiznání účelové podpory jednotlivým studentským projektům podle výsledků
studentské grantové soutěže v rámci přiděleného finančního limitu rozhoduje děkan fakulty,
které byl finanční limit přidělen.
Článek 4
Řešitelé a řešitelské týmy studentských projektů
(1) Řešitelem studentského projektu je student doktorského studijního programu UO
nebo akademický pracovník UO.
(2) Dalšími členy řešitelského týmu jsou studenti doktorského nebo magisterského
studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci UO;
v případě studentského projektu, jehož řešitelem je student doktorského studijního programu
UO, je vždy členem řešitelského týmu rovněž školitel řešitele.
(3) Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském
týmu je roven alespoň nejméně počtu ostatních členů řešitelského týmu.
1

§ 3 odst. 2 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací), ve znění pozdějších právních předpisů.
2
§ 3 odst. 2 písm. c) zák. č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
3
Usnesení vlády České republiky č. 1021 ze dne 17. srpna 2009.
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Článek 5
Náklady studentského projektu hrazené z účelové podpory
(1) Doba řešení studentského projektu je jeden až tři kalendářní roky.
(2) Podpora studentského projektu pro jeden kalendářní rok může činit nejvýše
3 000 000 Kč.
(3) Podíl osobních nákladů nebo výdajů (včetně stipendií), spojených s účastí studentů
doktorského nebo magisterského studijního programu jakožto řešitelů nebo dalších členů
řešitelského týmu na řešení studentského projektu, na celkových osobních nákladech nebo
výdajích (včetně stipendií), hrazených v rámci způsobilých nákladů4 studentského projektu,
činí více než 60 %.
(4) Z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum lze hradit náklady
studentského projektu uskutečňovaného na výzkumném pracovišti právnické osoby jiné,
než je UO, pouze v případě, že se na základě dohody dané právnické osoby s UO5
uskutečňuje na tomto pracovišti akreditovaný studijní program, v němž studují studenti, kteří
jsou členy řešitelského týmu. Dalšími členy řešitelského týmu jsou při splnění podmínek
dle článku 4 odst. 3 a článku 5 odst. 3 i vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci dané
právnické osoby.
Článek 6
Vyhlášení, obsah a podmínky studentské grantové soutěže
(1) Nestanoví-li zákon nebo tato směrnice jinak, na studentskou grantovou soutěž
se přiměřeně použijí ustanovení o veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji
a inovacích6.
(2) Studentskou grantovou soutěž, její obsah a podmínky vyhlásí děkan fakulty
na úřední desce fakulty a současně ji zveřejní ve veřejné části internetových stránek UO.
Článek 7
Hodnocení návrhů studentských grantových projektů
(1) Návrhy studentských projektů ve studentské grantové soutěži posuzuje a hodnotí
komise jmenovaná děkanem fakulty (dále jen „komise“).
(2) Komise je minimálně pětičlenná. Předsedou komise je vždy proděkan pro vědeckou
činnnost příslušné fakulty.
(3) Jmenování komise, její složení, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích
studentských projektů a další pravidla činnosti komise stanoví děkan fakulty ve svém rozkazu.
(4) Návrhy studentských projektů, které nesplní podmínky veřejné soutěže, komise
vyřadí, z ostatních návrhů, dle získaného bodové hodnocení, stanoví jejich pořadí.
Článek 8
Rozhodnutí o přiznání podpory studentským projektům
(1) Účelová podpora studentskému projektu je přiznána dnem doručení
o poskytnutí účelové podpory, které vydává děkan příslušné fakulty.

4

rozhodnutí

§ 2 odst. 2 písm. l) zák. č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
§ 81 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších právních předpisů.
6
§ 17 a násl. zák. č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
5
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(2) Děkan fakulty přiděluje účelovou podporu studentským projektům v pořadí
stanoveném komisí a to až do vyčerpání finančního limitu přiděleného pro příslušný
kalendářní rok rektorem UO po zohlednění:
a) finančního zabezpečení víceletých studentských projektů, jimž byla účelová podpora
děkanem fakulty přiznána v předchozích letech,
b) úhrady způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých
konferencí, nejvíce však do výše 10% finančního limitu přiděleného fakultě,
c) úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže,
a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu studentských projektů a zhodnocení
dosažených výsledků, nejvíce však do výše 2,5% finančního limitu přiděleného
fakultě.
Článek 9
Zveřejnění výsledků studentské grantové soutěže
Děkan fakulty zveřejní výsledek studentské grantové soutěže včetně stanoveného pořadí
na úřední desce fakulty a současně ji zveřejní ve veřejné části internetových stránek UO.
Článek 10
Čerpání finančních prostředků účelové podpory
Řešitel čerpá přiznané finanční prostředky prostřednictvím svých požadavků uplatněných
v rámci UO v souladu s rozhodnutím o přiznání účelové podpory a v souladu s vnitřními
předpisy UO a vnitřními normami UO7.
Článek 11
Kontrola využívání podpory studentských projektů
(1) Řešitel studentského projektu na základě výzvy učiněné děkanem příslušné fakulty
předloží kdykoliv v průběhu studentského projektu a rovněž v době jednoho roku od ukončení
studentského projektu ke kontrole všechny dokumenty a sdělí požadované informace
vztahující se k průběhu řešení studentského projektu.
(2) Děkan fakulty na základě výzvy učiněné rektorem předloží ke kontrole všechny
dokumenty a sdělí požadované informace vztahující se ke studentské grantové soutěži nebo
průběhu kteréhokoliv studentského projektu.
(3) Dokumentaci k ukončenému studentskému projektu uchovává děkan fakulty po dobu
deseti let ode dne jeho ukončení.
Článek 12
Zprávy o průběhu studentského projektu
(1) Za každý kalendářní rok, po který studentský projekt trvá, předloží řešitel děkanovi
příslušné fakulty průběžnou zprávu o průběhu řešení studentského projektu, a to nejpozději
do konce kalendářního roku, nebude-li rektorem stanoveno jinak. Průběžná zpráva
se nepředkládá, jedná-li se o studentský projekt, který byl zahájen i ukončen v jednom
kalendářním roce.
(2) V souvislosti s ukončením studentského projektu řešitel předkládá děkanovi příslušné
fakulty závěrečnou zprávu o průběhu studentského projektu, a to nejpozději do jednoho
7

např. Směrnice rektora UO č. 6/2015 k vymezení odpovědnosti a stanovení některých postupů při zadávání
veřejných zakázek.
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měsíce ode dne ukončení studentského projektu stanoveného v rozhodnutí o přiznání účelové
podpory.
(3) Každá zpráva (průběžná nebo závěrečná) obsahuje za sledované období zejména
soupis všech nákladů nebo výdajů (včetně stipendií) uskutečněných v souvislosti s realizací
studentského projektu a soupis všech výsledků studentského projektu. Závěrečná zpráva
studentského projektu dále obsahuje zhodnocení, zda vynaložené náklady nebo výdaje byly
vzhledem k dosaženým výsledkům studentského projektu přiměřené. Sledovaným obdobím
u závěrečné zprávy je doba trvání studentského projektu, sledovaným obdobím u průběžné
zprávy je jeden kalendářní rok.
Článek 13
Vyhodnocení výsledků dosažených z poskytnuté účelové podpory a jejich zveřejnění
(1) Na základě informací obsažených v závěrečných a průběžnách zprávách o průběhu
studentských projektů předloží děkan rektorovi každý rok vyhodnocení výsledků dosažených
v rámci vysokoškolského specifického výzkumu, a to nejpozději do konce února
následujícího roku, k němuž se vyhodnocení vztahuje.
(2) Údaje o vyhodnocení výsledků dosažených z prostředků přidělených MŠMT
na specifický vysokoškolský výzkum na UO budou každoročně zveřejněny ve veřejné části
internetových stránek UO.
Článek 14
Přechodná ustanovení
Studentské projekty, u nichž bylo rozhodnuto o přiznání účelové podpory před účinností
této směrnice, se dokončí podle dosavadní úpravy.
Článek 15
Závěrečná ustanovení
(1) Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podepsání rektorem.
(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 30. listopadu 2016. Tímto dnem se zrušují
Směrnice rektora Univerzity obrany č. 2/2008 k financování výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků, ev. č. 76/19-S/2008-2994, ze dne 30. června 2008, a Směrnice rektora Univerzity
obrany č. 3/2009 ke specifickému vysokoškolskému výzkumu, ev. č. 76-29-S/2009-2994,
ze dne 24. listopadu 2009.
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Příloha č. 1
Vzorec pro výpočet přidělení finančního limitu fakultám UO
𝑉𝑖 𝑚
𝐷𝑖
𝑀𝑖
𝐴𝑖 (1−𝑚)
𝑈𝑖 = ( ) (𝑘𝐷 + 𝑘𝑀
+ 𝑘𝐴 )
𝑉
𝐷
𝑀
𝐴
kde
j = 1, 2, 3, ..., N,
N
je celkový počet fakult UO,
Vi
je bodové ohodnocení výsledků fakulty UO ve výzkumu, experimentálním vývoji
a inovacích podle posledního zveřejněného hodnocení výsledků výzkumných
organizací (RIV),
Di
je počet studentů doktorských studijních programů fakulty UO ve standardní době
studia plus jeden rok k 31. říjnu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu
roku poskytnutí podpory,
Mi
je počet absolventů magisterských studijních programů fakulty UO v období
12 měsíců předcházejících 1. listopadu kalendářního roku, který předchází
kalendářnímu roku poskytnutí podpory,
Ai
je počet absolventů doktorských studijních programů fakulty UO v období
12 měsíců předcházejících 1. listopadu kalendářního roku, který předchází
kalendářnímu roku poskytnutí podpory,
kD, kM, kA jsou koeficienty vyjadřující míru vlivu příslušného ukazatele na specifický
vysokoškolský výzkum,
m
je koeficient vyjadřující váhu výkonu ve výzkumu, experimentálním vývoji
a inovacích a váhu počtu studentů a absolventů. Hodnoty těchto koeficientů
stanoví MŠMT a zveřejňuje je způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději
do 30. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí
podpory,
Ui
výsledný koeficient, podle nějž je v lineární závislosti rozdělen celkový finanční
limit UO.
a dále
𝑁

𝑉 = ∑ 𝑉𝑖
1
𝑁

𝐷 = ∑ 𝐷𝑖
1
𝑁

𝑀 = ∑ 𝑀𝑖
1
𝑁

𝐴 = ∑ 𝐴𝑖
1
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