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Zkratky a vysvětlivky 

Zkratka Vysvětlení 

IS KP14+ Informační systém konečného žadatele/ příjemce  

MS2014+ Monitorovací systém 2014+ 

VaV Výzkum a vývoj 

VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

RT Realizační tým 

OT Odborný tým 

AT Administrativní tým 

CS Cílová skupina 

SP Studie proveditelnosti 

VVI Věda, výzkum, inovace 

NP Národní program 

CZV Celkové způsobilé výdaje 

PN Přímé náklady 

NN Nepřímé náklady 

KA Klíčová aktivita, podaktivita 

VŘ Výběrové řízení 

VZ Veřejná zakázka 

VO Výzkumná organizace 

KŘ Kariérní řád 

OŘ Organizační řád 

MO Monitorovací období 
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1. Základní údaje 

Položka   

Název projektu Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i. 

Název žadatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

Počet partnerů 0 

Aktivity, které bude projekt 
realizovat k naplnění 
celkových cílů projektu. 

KA1 Řízení projektu 

KA2 Nastavení strategického řízení výzkumné organizace 
v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“  

KA3 Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové 
rovnosti a řízení výzkumné organizace 

KA4 Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné 
organizace  

KA5 Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve 
výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace 

KA6 Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a 
transferu technologií  

KA8 Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a 
vývoje. 

2. Stručný popis projektu - anotace 

Účelem projektu je strategické nastavení řízení ve VÚRV v souladu s principy Evropské charty pro 
výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Hlavním cílem je 
získání ocenění HR AWARD. Dalšími cíli jsou vytvoření či aktualizace a implementace strategie řízení, 
strategie řízení lidských zdrojů a hodnocení VO, strategie mezinárodní a mezisektorové spolupráce a 
transferu technologií a popularizace. Dalšími cíli jsou dále rozvoj kapacit, znalostí a dovedností 
pracovníků VÚRV ve zmíněných oblastech. 

V období realizace projektu dojde ke zvýšení kompetencí, znalostí a dovedností pracovníků 
v relevantních oblastech, seznámení pracovníků s novými či aktualizovanými strategiemi, postupy, 
vnitřními předpisy a dokumenty. Dále budou rozvíjeny aktivity týkající se rozvoje lidských zdrojů, 
vnitřního hodnocení výzkumné organizace, mezinárodní spolupráce a internacionalizace výzkumné 
organizace, mezisektorové spolupráce a transferu technologií a popularizace výsledků VaV. 

Jedná se o strategický projekt, který bude mít dopad na všechny pracovníky žadatele. Od projektu si 
žadatel slibuje významnou kvalitativní změnu v oblasti strategického řízení organizace. Zároveň je pro 
žadatele získání ocenění HR Award strategickým krokem, neboť povede ke zvýšení prestiže ústavu jak 
v národním, tak i mezinárodním měřítku a posílí jeho atraktivitu pro výzkumné pracovníky, kterým 
umožní profesní rozvoj a zajistí vysoký standard péče o lidské zdroje, a to včetně transparentních 
postupů při výběru nových zaměstnanců. Nezanedbatelné pro VÚRV je zvýhodnění instituce v oblasti 
získávání finančních prostředků na VaV v programech H2020, Horizon Europe a TAČR. V konečném 
důsledku je velmi významné i propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací. 
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3. Profil žadatele a partnerů  

Projekt předkládá pouze žadatel Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (dále jen VÚRV) bez 
partnerů. 

3.1. Stručná charakteristika žadatele projektu 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. disponuje výzkumnými a pokusnými stanicemi a dalšími 
pracovišti po celé České republice, a to včetně vlastní výzkumné stanice vinařské na Karlštejně. Hlavní 
pracoviště se nalézá v Praze – Ruzyni, druhé největší pracoviště pak v Olomouci (pobočka 
Genobanky). Právě na těchto pracovištích bude realizován projekt.  

Ústav byl založen dne 1. 1. 1951 a nesl název Ústřední výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze – 
Ruzyni. Od té doby prošel několikerou transformací. Poslední zásadní změnou pak byla v roce 2007 
přeměna VÚRV z příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. VÚRV je veřejnou 
výzkumnou institucí, zřízenou Ministerstvem zemědělství v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o 
veřejných výzkumných institucích. Veřejná výzkumná instituce je zřízena dnem vydání zřizovací listiny 
zřizovatelem; zřizovací listina obsahuje účel, ke kterému je veřejná výzkumná instituce zřizována, a 
tomu odpovídající druh činnosti ve výzkumu jako předmět hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce 
a stanovení základní organizační struktury veřejné výzkumné instituce. 

VÚRV je se svými více než 300 zaměstnanci největším pracovištěm aplikovaného výzkumu se 
zaměřením na rostlinnou výrobu a příbuzné obory v České republice a současně je též jedinou 
institucí provádějící komplexní výzkumné a experimentální činnosti zaměřené na problémy pěstování 
zemědělských plodin. Výzkumná činnost VÚRV se zaměřuje jednak na tradiční obory, jako jsou 
rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin a jednak na oblasti novější, mezi 
které spadá např. výzkum udržitelných systémů zemědělského hospodaření, a to jak z hlediska 
ochrany půdy, tak také z pohledu šetrného přístupu k ochraně plodin před škodlivými organismy. 
Nově jsou rozvíjeny směry výzkumu zejména v oborech rostlinných biotechnologií a molekulární 
biologie, v oblasti kvality a bezpečnosti potravin a v oblasti produkce a zpracování nepotravinářských 
plodin i bioodpadů.  

Hlavními činnostmi VÚRV jsou:  

• základní a aplikovaný výzkum a vývoj,  

• pedagogická spolupráce,  

• transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenství.  

Mezi další činnosti VÚRV patří:  

• účast v národních a nadnárodních programech (např. NP konzervace a využití genofondu 
rostlin a agrobiodiversity),  

• zajištění dlouhodobých polních pokusů,  

• činnost referenčních laboratoří (diagnostika rezistence plevelů, kryoprezervace rostlin apod.),  

• činnosti vědeckých výborů (např. VV fytosanitární a životního prostředí),  

• poradenství v oblasti zemědělské výroby,  

• vydavatelská činnost.  

Hlavním výzkumným cílem VÚRV je získat vědecké poznatky pro podporu trvale udržitelného rozvoje 
zemědělství na základě inovací systémů a technologií pěstování zemědělských plodin pro produkci 
kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin pro energetické a průmyslové využití. Výsledky 
výzkumu jsou pak využívány zejména v oblasti zvyšování efektivnosti rostlinné výroby, při zajištění 
minimálních negativních dopadů na životní prostředí a zdraví člověka. Dalším cílem je rovněž přenos 
výsledků výzkumu do praxe, což je zajišťováno pořádáním pravidelných seminářů a poradenských a 
dalších aktivit. S tím je pak úzce spjata publikační a vydavatelská činnost, a to zejména v oblasti 
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metodik pro praxi sloužící např. orgánům státní správy, dále také sborníků ze seminářů a konferencí. 

V rámci nadnárodní spolupráce je spolupráce vedena s výzkumnými institucemi, univerzitami, 
mezinárodními společnostmi a profesními organizacemi. VÚRV se podílí na realizaci několika 
mezinárodních projektů. Jedná se kupříkladu o 5 projektů financovaných z programu Horizon 2020. 
Dalším nadnárodním projektem je projekt realizovaný v rámci SNFS/SCOPES, projekty INTER-ACTION, 
Interreg V-A ČR-Polsko, projekt Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko a 
mezinárodní projekty GAČR.  Za velmi významný pokrok lze považovat získání projektu v programu 
Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků z OP VVV MŠMT. 

VÚRV od roku 1996 úspěšně realizoval více jak 550 projektů financovaných z veřejných zdrojů. Mezi 

národní poskytovatele financí VÚRV patří Národní agentura pro zemědělský výzkum, Technologická 

agentura ČR, Grantová agentura ČR, Akademie věd ČR či jednotlivá ministerstva ČR. 

 

3.2. Stručná charakteristika partnerů projektu 

Nerelevantní. 
V rámci realizace projektu není počítáno s uzavřením žádného druhu smlouvy o partnerství. 

Název Podíl [Kč] 

Partner  NERELEVANTNÍ 

 

3.3. Stručná charakteristika výzkumné organizace vstupující do projektu 

Hlavními dokumenty strategického rozvoje ústavu jsou Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné 
organizace na období let 2018-2022 a Střednědobá koncepce rozvoje VÚRV, v.v.i. Koncepce definují 
rozvoj instituce zejména v oblasti výzkumu a uplatnění jeho výsledků, v oblasti ekonomické, 
personální, mezinárodní spolupráce, propagačních aktivit a dále spolupráce se soukromým sektorem 
v oblasti poradenství, smluvního výzkumu a uplatnění výsledků výzkumu ústavu v praxi. Základní 
strategie v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, diseminace výsledků a spolupráce s praxí a 
mezinárodní spolupráce jsou tedy součástí uvedených koncepčních dokumentů. 

Vzhledem k dlouholeté historii ústavu a systematické práci ve všech oblastech řízení a rozvoje 
výzkumné instituce má ústav zpracované a zavedené postupy ve většině oblastí předloženého 
projektu, nikoliv však ve všech jednotlivých částech. Problematiku etiky výzkumu řeší Etický kodex 
ústavu. Systém hodnocení výzkumných pracovníků je zaveden prostřednictvím atestačního řízení, 
které je v současnosti součástí Kariérního řádu. Pro potřebu každoročního hodnocení výzkumných 
pracovníků a týmů jsou zpracovávány podklady a výstupy v rámci informačního systému IS PaV 
(Informační systém projekty a výsledky). Zavedeny jsou rovněž dílčí kroky na podporu návratu 
z mateřské/rodičovské dovolené a systém interních grantů na podporu mladých výzkumných 
pracovníků. Ústav aktivně rozvíjí mezinárodní spolupráci, a to prostřednictvím 3 základních nástrojů – 
spoluúčastí na mezinárodních výzkumných projektech (formou spoluřešitelů i koordinátorů) a s tím 
spojených aktivit, dále aktivním navazováním spoluprací prostřednictvím dohod o spolupráci a 
memorand a v neposlední řadě vyhledáváním možností mezinárodní výměny formou stážových 
pobytů (např. účastí v projektech mezinárodní mobility MŠMT). Mezinárodní spolupráce také probíhá 
formou mimoprojektovou, na základě osobních kontaktů vědeckých pracovníků. Ústav má rovněž 
funkční systém pro zavádění výsledků výzkumu do praxe – přenos poznatků probíhá zejména 
prostřednictvím odborných seminářů a prostřednictvím programu pro poradenství v zemědělství.  

Personálně jsou popisované oblasti zajištěny prostřednictvím týmu sekretariátu ředitele (1 
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personalistka, 2 projektové pracovnice, 2 pracovnice pro evidenci výsledků a knihovní služby a pouze 
částečně pro zpracování propagačních materiálů a přípravu webu VÚRV, 2 specialisté IT), dále 
vedoucí tohoto týmu, náměstka pro vědu a výzkum a oblast spolupráce s praxí, týmem Poradenského 
centra (4 pracovníci, realizující výzkum a částečně specifické aktivity poradenského centra a 
souvisejících činností – nezajišťují popularizaci výsledků pro širší okruh veřejnosti, ale pouze reagují 
na poptávku ze strany zemědělců). Na centrální úrovni není uspokojivě vyřešena ochrana duševního 
vlastnictví výsledků, vědečtí pracovníci si ochranu zajišťují sami, nebo s podporou pracovníka 
sekretariátu ředitele v rámci jeho malého úvazku (DPP). Vzdělávání uvedených pracovníků je 
realizováno nepravidelně ad hoc podle aktuální nabídky školení a kurzů. Finanční zajištění uvedených 
aktivit, činností a nástrojů potřebných k jejich realizaci je realizováno z omezených prostředků režie 
VÚRV, plán dotací jednotlivých aktivit a činností není stanoven. Větší položky (aktuálně pro potřeby 
zajištění rekonstrukce počítačové sítě) jsou realizovány v rámci investičního programu VÚRV.  

Nastavení strategického řízení, související postupy a strategické a řídící dokumenty podléhají 
průběžné aktualizaci. V současnosti byly identifikovány určité nedostatky a slabá mísa spočívající 
v potřebě aktualizace některých postupů, popř. jejich doplnění a rozšíření na žádoucí rozsah splňující 
současné požadavky; např. aktualizaci etického kodexu, který nezahrnuje všechny oblasti Evropské 
charty a Kodexu a strategii pro přijímání výzkumných pracovníků, jejich kariérního růstu a systému 
vzdělávání. Nejen etický kodex, ale prakticky všechny strategie, postupy a související dokumenty 
ústavu v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a hodnocení výzkumných pracovníků (systém 
hodnocení neodpovídá současným potřebám VÚRV), včetně databázových aplikací pro evidenci, 
správu a výstupy potřebné pro uvedené aktivity, které jsou v současnosti rovněž zastaralé a 
neschopné dalšího rozvoje (nutnost jejich náhrady), jsou předmětem potřeby aktualizace a dalšího 
rozvoje. Akutní potřeba změn vznikla zejména v oblasti hodnocení výzkumu (nová národní koncepce 
hodnocení VO vyžaduje nový předpis hodnocení a na něj navazující změny Kariérního řádu a 
Mzdového předpisu), dále v oblasti podpory mladých výzkumných pracovníků (rozpracování systému 
grantů, mentoringu a podpory rodičů malých dětí), v oblasti mezisektorové spolupráce a nejnověji 
také v oblasti popularizace výsledků výzkumu, které nebyla doposud věnována žádoucí pozornost. 
VÚRV rovněž potřebuje posílit oblast mezinárodní spolupráce zejména v oblasti účasti 
v mezinárodních výzkumných projektech, což předpokládá předchozí zkušenosti ze společné 
spolupráce včetně výměnných pobytů a dohod o spolupráci. To bude vyžadovat koncepční i 
systémové změny, rozpracování příslušných strategií a dokumentů, což se zřejmě odrazí i v úpravě 
Organizačního řádu ústavu. Také oblast transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a 
spolupráce s aplikační sférou není dostatečně koncepčně řešena. 

Zajištění personální problematiky jednou pracovnicí dostačuje k pokrytí základní administrativy, 
avšak vzhledem k velikosti VÚRV, počtu pracovníků a širokému spektru úvazků nelze očekávat 
zajištění strategických činností směřující k dalšímu rozvoji personální oblasti a vzdělávání. Ani oblast 
popularizace výzkumu není mimo specifické aktivity poradenského centra dostatečně odborně ani 
personálně zajištěna a v současnosti VÚRV poskytuje pouze velmi omezené informace 
prostřednictvím nedostatečně naplněných webových stránek a 1 sociální sítě, ojedinělých tiskových 
materiálů (zaměřených více na ústav jako takový než na propagaci výsledků) a ojedinělých prezentací 
na zemědělských veletrzích. Vazba na další média je zcela nedostatečná. Propagační místa v areálu 
VÚRV (interiéry, exteriéry) existují, ale jsou značně zastaralá a neatraktivní - většinou mají podobu 
vitrín a nástěnek ve vstupních prostorách klíčových budov (vestibuly, chodby). Jejich upgrade a 
aktualizace probíhá nekoncepčně a není dostatečně finančně podpořena. 

Pro usnadnění orientace ve vnitřních předpisech organizace dokládáme v Příloze projektové žádosti - 
Schéma vnitřních předpisů VÚRV. 

Tato kapitola je z hlediska analýzy potřeb podrobně rozebrána v Příloze projektové žádosti – 
Potřebnost projektu. 
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4. Celkové cíle a výsledky projektu 

Jak je podrobně rozepsáno níže, žadatel bude realizovat celkem 7 klíčových aktivit včetně podaktivit 
z 8 aktivit uvedených ve výzvě č. 54 OP VVV. Podrobně jsou jednotlivé dílčí cíle popsány níže. Dopad 
těchto cílů bude mít vliv především na tyto cílové skupiny: 

• Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol 

• Žáci základních a středních škol, zájemci o studium na vysoké škole 

• Pracovníci center neformálního vzdělávání zaměřených na popularizaci vědy 

 

Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol 

V současné chvíli má VÚRV 369 pracovníků (celkem 287 FTE): 

Kvalifikační skupina  Počet osob  Pracovní úvazek (FTE)  

Vědecko-výzkumný pracovník  142  117  

Technik ve výzkumu  124  110  

Student  57  14  

Režijní zaměstnanec  46  46  

CELKEM  369  287  

V projektu bude celkem podpořeno 80 unikátních osob (indikátor 6 00 00), kteří budou proškoleni 
v relevantních oblastech v rámci realizace KA2, KA3, KA4, KA5, KA6, KA8. 

Dále počítáme s tím, že se pracovníci VÚRV budou účastnit jednorázových akcí, na kterých budou 
seznámeni s novými strategiemi, přepisy, dokumenty a postupy. 

Jelikož se jedná o strategický projekt, který má za cíl nastavení strategického řízení výzkumné 
organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro 
přijímání výzkumných pracovníků, projekt bude mít dopad na všechny zaměstnance organizace. 

 

Žáci základních a středních škol, zájemci o studium na vysoké škole,  

V rámci realizace projektu bude podpořena i cílová skupina žáci základních a středních škol. 

Samostatné statistiky návštěvnosti prozatím nejsou vedeny, nicméně 2x ročně VÚRV pořádá akce pro 
veřejnost, zaměřené především na děti (návštěvy školních tříd MŠ, ZŠ, SŠ). 

Poslední 2 akce - Den fascinace rostlinami navštívilo asi 350 dětí z 10 škol a školek, na Dni otevřených 
dveří s programem pro děti Mladý vědec - 150 účastníků, ponejvíce třídy MŠ a ZŠ a rodiny s dětmi. 

Během roku VÚRV pořádá individuální exkurze pro jednotlivé školní třídy, zejména SŠ. 

Zlepšením podmínek pro přijímání návštěvníků (lepší vybavení expozic prezentace výzkumu apod.) 
očekáváme také navýšení zájmu o námi pořádané akce. 

Tato cílová skupina bude podpořena realizací KA8 (POPULARIZACE). 

 

4.1. Indikátory  

V níže uvedené tabulce uvádíme indikátory, které jsme stanovovali s ohledem na velikost cílové 
skupiny a potřebu plnění vytyčených cílů projektu z hlediska jednotlivých aktivit a podaktivit – viz 
kapitola 4.2 této Studie proveditelnosti. Podrobně jsou indikátory popsány u jednotlivých klíčových 
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aktivit – viz kapitola 5. 

Bližší informace ohledně indikátoru 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy 
strategického řízení ve výzkumných organizacích jsou také uvedeny v Příloze projektové žádosti – 
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF. 
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Kód (NČI) Název indikátoru Cílová hodnota  Popis napočtení cílové hodnoty 

6 00 00 Celkový počet účastníků 
80 

Popis výpočtu indikátoru: Indikátor je napočten v rámci realizace KA2, KA3, 
KA4, KA5, KA6 a KA8. Jedná se o unikátní osoby, které prošly úspěšně 
vzděláváním nad 24 hodin. Cílová hodnota 80 není rozčleněna po 
jednotlivých aktivitách a podaktivitách, nicméně žadatel vede interní 
statistiku k plnění tohoto indikátoru. 

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2022 

2 08 00 

Počet podpořených 

výzkumných a 

akademických pracovníků 
147 

Popis výpočtu indikátoru: Tento indikátor bude naplňován proškolením 
v KA2, KA3, KA4, KA5, KA6, KA8. Započteni budou pouze pracovníci, kteří 
projdou školením úspěšně. Každý pracovník bude započten tolikrát, kolika 
školení (nenavazujících na sebe) se zúčastní (úspěšně jimi projde). 
Podrobný výčet školení včetně nápočtu indikátorů 2 08 00 a 2 08 03 je 
uveden v kapitole vzdělávání u každé klíčové aktivity od kapitoly 5 této 
Studie proveditelnosti dále. 

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2022 

2 08 03 

Počet podpořených 

administrativních a 

technických pracovníků 
63 

Popis výpočtu indikátoru: Tento indikátor bude naplňován proškolením 
v KA2, KA3, KA4, KA5, KA6, KA8. Započteni budou pouze pracovníci, kteří 
projdou školením úspěšně. Každý pracovník bude započten tolikrát, kolika 
školení (nenavazujících na sebe) se zúčastní (úspěšně jimi projde). 
Podrobný výčet školení včetně nápočtu indikátorů 2 08 00 a 2 08 03 je 
uveden v kapitole vzdělávání u každé klíčové aktivity od kapitoly 5 této 
Studie proveditelnosti dále. 

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2022 
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2 15 02 

Počet nových produktů 

modernizujících systémy 

strategického řízení ve 

výzkumných organizacích 

10 

Popis výpočtu indikátoru: Tento indikátor bude naplňován v rámci realizace 
KA2, KA3, KA4, KA5, KA6, KA8. jedná se o tyto produkty modernizující 
systémy strategického řízení VÚRV: 

• Ocenění „HR Award“ 

• Etický kodex 

• Program podpory výzkumných pracovníků po návratu 
z mateřské/rodičovské dovolené 

• Mentoringový program mladých vědeckých pracovníků 

• Podpora mladých a excelentních výzkumných pracovníků 

• Strategie dlouhodobého rozvoje a řízení lidských zdrojů 

• Strategie hodnocení výzkumu 

• Strategie Internacionalizace VÚRV, v.v.i. 

• Strategie nakládání s duševním vlastnictvím, transferu znalostí a 
technologií a mezisektorové spolupráce 

• Strategie pro popularizaci činností a výsledků instituce 
Blíže je tato situace popsána v popisu výstup jednotlivých aktivit (od 
kapitoly 5 této SP dále) či v Příloze projektové žádosti – Přehled klíčových 
výstupů k naplnění indikátorů ESF. 

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2022 
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5 10 17 
Počet uspořádaných 

jednorázových akcí 10 

Popis výpočtu indikátoru: Jedná se o jednorázové akce pořádané 
žadatelem k seznámení pracovníků s novými strategiemi, předpisy, postupy 
a vnitřními dokumenty. Tyto akce budou realizovány v rámci všech 
klíčových aktivit, kromě KA8.  
Jedná se o tyto jednorázové akce: 

• Seznámení výzkumných pracovníků se zahájením procesu k získání 
HR Award 

• Seznámení výzkumných pracovníků s akčním plánem procesu 
k získání HR Award 

• Školení zaměstnanců „Pravidla Evropská charty pro výzkumné 
pracovníky v interních dokumentech VÚRV, v.v.i.“  

• Seznámení výzkumných pracovníků s Programem podpory 
výzkumných pracovníků po návratu z mateřské/rodičovské 
dovolené 

• Seznámení výzkumných pracovníků s programy podpory mladých 
vědeckých 

• Seznámení výzkumných pracovníků se strategickým rozvojem 
lidských zdrojů pro vědu a výzkum 

• Seznámení výzkumných pracovníků se strategií hodnocení 
výzkumu 

• Seznámení výzkumných pracovníků s vnitřním předpisem 
hodnocení výzkumu 

• Seznámení výzkumných pracovníků se Strategií internacionalizace 
VÚRV 

• Seznámení výzkumných pracovníků se strategií transferu 
technologií a mezisektorové spolupráce 

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2022 
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2 04 03 

Počet služeb 

poskytovaných nově 

příchozími výzkumnými 

pracovníky ze zahraničí 

28 

Popis výpočtu indikátoru: Hostování v rámci KA5.2 bude probíhat z těchto 
institucemi:  
• Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norsko – 2 spolupráce 
(hostování) 
• Julius Kühn Institut, Německo – 8 spoluprací 
•  Universidad Politécnica de Madrid, Španělsko – 6 spoluprací 
• Volcani Center, Bet-Dagan, Izrael – 2 spolupráce 
• Agriculture Victoria, Horsham Grains Innovation Park, Victoria, Austrálie 
– 2 spolupráce 
•  Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), Peking, Čína – 8 
spoluprací. 

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2022 

2 08 10 

Počet organizací, jejichž 

pracovníci zvýšili svou 

kvalifikaci ve VaV, jeho 

řízení a oblastech 

souvisejících 

1 

Popis výpočtu indikátoru: Do realizace projektu vstupuje pouze žadatel 
VÚRV. Cílová hodnota je tedy 1. 

Jedná se výsledkový indikátor povinně navázaný na indikátory 2 08 00, 2 08 
03 (potažmo 6 00 00). 

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2022 

2 08 11 

Počet výzkumných 

organizací 

s modernizovaným 

systémem strategického 

řízení 

1 

Popis výpočtu indikátoru: Do realizace projektu vstupuje pouze žadatel 
VÚRV. Cílová hodnota je tedy 1. 

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2022 
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5 43 10 
Počet podpořených 

spoluprací 7 

Popis výpočtu výsledkové indikátoru: Indikátor bude naplňován v rámci 
realizace KA5.2.  

Spolupráce bude probíhat s těmito institucemi: Norwegian Institute of 
Bioeconomy Research, Ås, Norsko; Julius Kühn Institut, Německo; 
International Institute for Applied Systems Analysis, Rakousko; Volcani 
Center, Bet-Dagan, Izrael; Universidad Politécnica de Madrid, Španělsko; 
Agriculture Victoria, Horsham Grains Innovation Park, Victoria, Austrálie; 
Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), Peking, Čína. 

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2022 
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4.2. Celkové cíle projektového záměru 

Účelem dotace je:  

Rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných 
organizací v oblasti strategického řízení VaV a jeho nastavení ve výzkumné organizaci. 

Hlavní cíl:  

Hlavním cílem je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami 
Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. 

Specifické cíle: 

- Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání 
ocenění „HR Award“. 

o Získání ocenění HR Award a implementace Strategie lidských zdrojů pro 
výzkumné pracovníky (HRS4R). 

o Aktualizace či vytvoření vnitřních dokumentů a předpisů s touto oblastí 
souvisejících. 

o Seznámení výzkumných pracovníků VÚRV s relevantními postupy, strategiemi, 
dokumenty, vnitřními předpisy. 

o Proškolení a rozšíření znalostí zaměstnanců v oblasti postupu získání HR Award a 
implementace HRS4R. 

o Seznámení výzkumných pracovníků VÚRV s relevantními postupy, strategiemi, 
dokumenty, vnitřními předpisy. 

- Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné 
organizace. 

o Aktualizace či vytvoření strategických dokumentů s touto oblastí související a 
jejich implementace: Etický kodex a Strategie dlouhodobého rozvoje řízení 
lidských zdrojů. 

o Aktualizace či vytvoření vnitřních dokumentů a předpisů s touto oblastí 
souvisejících. 

o Seznámení výzkumných pracovníků VÚRV s relevantními postupy, strategiemi, 
dokumenty, vnitřními předpisy. 

o Podpora vedení mladých výzkumných pracovníků, podpora mentoringových 
programů a podpora výzkumných pracovníků po návratu z mateřské dovolené. 

o Proškolení pracovníků v managementu a financování výzkumu, vývoje a inovací; 
zabezpečení počítačových sítí; náboru, výběru a adaptace zaměstnanců; 
hodnocení a rozvoj zaměstnanců; vrcholového managementu ve „Strategickém 
řízení instituce“, ve Veřejné politice a právním rámci pro výzkum-vývoj-inovace a 
proškolení řídících pracovníků v Uplatňování řídících dovedností. 

- Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace. 

o Vytvoření a implementace Strategie hodnocení výzkumu. 
o Aktualizace či vytvoření vnitřních dokumentů a předpisů s touto oblastí 

souvisejících. 
o Seznámení výzkumných pracovníků VÚRV s relevantními postupy, strategiemi, 

dokumenty, vnitřními předpisy. 
o Proškolení a zvýšení kompetencí zaměstnanců v oblasti hodnocení a dopadů 

výzkumu, vývoje a inovací. 

- Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  
a internacionalizace výzkumné organizace. 
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o Vytvoření a implementace Strategie internacionalizace. 
o Aktualizace či vytvoření vnitřních dokumentů a předpisů s touto oblastí 

souvisejících. 
o Seznámení výzkumných pracovníků VÚRV s relevantními postupy, strategiemi, 

dokumenty, vnitřními předpisy. 
o Rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými organizacemi 

formou stáží či hostování. 
o Podpora publikačních aktivit v anglickém jazyce včetně rozvoje odborných 

jazykových kompetencí zaměstnanců. 
o Jazykové vzdělávání pracovníků za účelem zavedení druhého provozního jazyka. 
o Proškolení pracovníků v oblasti Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI. 

- Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií. 

o Vytvoření a implementace Strategie transferu technologií a mezisektorové 
spolupráce. 

o Aktualizace či vytvoření vnitřních dokumentů, směrnic a předpisů s touto oblastí 
souvisejících. 

o Seznámení výzkumných pracovníků VÚRV s relevantními postupy, strategiemi, 
dokumenty, vnitřními předpisy. 

o Proškolení pracovníků v oblasti transferu znalostí a technologií, podpory inovací, 
komercializace, duševního vlastnictví a jeho ochrany a spolupráce s aplikační 
sférou v oblasti VVI. 

o Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit směrem k aplikační sféře. 

- Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje. 

o Vytvoření a implementace Strategie pro popularizaci činností a výsledků 
instituce. 

o Aktualizace či vytvoření vnitřních dokumentů a předpisů s touto oblastí 
souvisejících. 

o Seznámení výzkumných pracovníků VÚRV s relevantními postupy, strategiemi, 
dokumenty, vnitřními předpisy. 

o Proškolení pracovníků v oblasti popularizace a medializace vědy a výzkumu, 
copywritingu, grafickém zpracování dokumentů a proškolení administrátora 
webových stránek. 

o Rozvoj systémových propagačních aktivity VaV. 
o Dovybavení a upgrade expozic, které slouží k popularizaci VaV a zvýšení kapacit 

pro popularizaci VÚRV. 
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5. Aktivity projektu 

Žadatel v bude v rámci projektu realizovat celkem 7 klíčových aktivit (dále jen KA). Pro lepší 
přehlednost žadatel při označení těchto KA využívá číslování dle výzvy č. 54 OP VVV a Příručky pro 
žadatele a příjemce – specifická část (to platí i pro podaktivity – označeny také KA). 

Budou realizovány tyto KA: 

KA1 Řízení projektu 

KA2 Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání 
ocenění „HR Award“ 

KA3 Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné 
organizace 

KA4 Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace 

KA5 Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a 
internacionalizace výzkumné organizace 

KA6 Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií 

KA8 Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje 

 

Podaktivity jsou uvedeny v následujících kapitolách této SP. 

 

 

5.1. Aktivita č. 1 – Řízení projektu (KA1)  

Harmonogram: 1/2020 – 12/2022 (M1 – M36 realizace projektu) – viz Příloha projektové žádosti – 
Harmonogram klíčových aktivit. 

Kdo odpovídá za realizaci KA: Odborný gestor projektu, projektový a finanční manažer 

Cíl KA: Cílem této KA je hladký průběh vedení a řízení celého projektu (po stránce projektové, 
finanční, strategické, personální a v neposlední řadě odborné), dodržování pravidel OP VVV, 
sledování harmonogramu projektu a naplnění vytyčených cílů a indikátorů. Dále pak vedení 
odborných prací a jejich reportování. 

Témata a činnosti KA: 

Osobou, která zodpovídá za koordinaci odborných i administrativních prací projektu je odborný 
gestor projektu, který zodpovídá za hladký průběh řešení projektu, plnění cílů a odbornou stránku 
projektu vedení VÚRV. Řídí práci projektového manažera, finančního manažera a asistenta projektu a 
odborného garanta projektu v jednotlivých aktivitách. Dále koordinuje práce na veškerých klíčových 
aktivitách a podaktivitách (dále jen KA). Administrativní správnost projektu zajišťuje projektový a 
finanční manažer. V plánu je na tuto pozici přijmout 1 osobu. Tato osoba zodpovídá za dodržování 
pravidel OP VVV, plnění harmonogramu, komunikaci s řídícím orgánem atp.  

Popis podpůrných systémů k efektivnímu řízení projektu 

V současné době využívá VÚRV pro řízení projektů DMS (Document management system). Nicméně 
tento systém není dostačující a pro řízení projektu bude využité níže uvedených postupů. 

Proto bude po zahájení realizace projektu odborným gestorem projektu ve spolupráci s projektovým 
a finančním manažerem zřízeno společné projektové úložiště dokumentů, kam bude umístěna 
základní projektová dokumentace – dokument obsahující popis výchozího stavu a cílů projektu, dále 
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bude připraven harmonogram prací a vytyčeny budou milníky projektu (klíčové aktivity, monitorovací 
indikátory, indikátory, výstupy, dílčí výstupy) s ohledem na čas (harmonogram, síťový diagram). Také 
bude jednoznačně definována matice odpovědností. Ve spolupráci s projektovým a finančním 
manažerem budou připraveny i vstupní tabulky s rozpočtem a plánem čerpání rozpočtu projektu a 
také sledování finančních limitů projektu, finančních milníků a spolufinancování.  

Úložiště bude dále sloužit k ukládání výsledků a podkladů k odborné (věcné) části projektu – tedy 
zejména dat a podkladů pro doložení monitorovacích indikátorů. 

Následně budou do sdíleného úložiště nastaveny přístupy pro relevantní členy týmu a bude nastaven 
systém komunikace. Ta bude probíhat elektronicky, ale také telefonicky a fyzicky. Elektronicky bude 
komunikace probíhat převážně e-mailově. 

Pravidelné porady celého týmu, odborného týmu či jeho částí, realizačního týmu (administrativního) 
či jeho částí budou svolávány prostřednictvím sdíleného kalendáře v aplikaci MS Outlook, který je 
propojen s e-mailovou schránkou. 

Pro účely finančního řízení bude dále použit ekonomický informační systém Twist Inspire, který bude 
sloužit k sledování výdajů a čerpání dotace. 

 

Systém komunikace 

Komunikace vně projektu bude probíhat v rámci několika linií: 

1) Komunikace s řídícím orgánem – zastává zejména projektový a finanční manažer, 
2) Komunikace s vedením VÚRV – zastává odborný gestor projektu (odpovědnost vedení 

projektu za realizaci projektu),  
3) Komunikace s kontrolními orgány (řídícím orgánem a dalšími) – projektový a finanční 

manažer, 
4) Komunikace s dodavateli a potenciálními dodavateli – projektový a finanční manažer, 
5) Komunikace s dalšími odděleními VÚRV – ekonomické oddělení, právní oddělení atp. 

projektový a finanční manažer, odborný gestor projektu a asistent. 

Komunikace uvnitř RT bude v rámci týmu probíhat elektronicky (e-mailem), telefonicky a osobně.  

Komunikaci směrem k odborné části týmu povede zejména odborný gestor projektu, který bude 
zprostředkovávat administrativnímu týmu informace o pokroku odborných aktivit. Projektový a 
finanční manažer bude komunikovat převážně s asistentem. 

V rámci řízení projektu bude odborný gestor projektu svolávat pravidelné porady týmu. Potřebu 
účasti členů RT určí odborný gestor projektu dle situace – je možné, že svolá pouze administrativní 
část či odbornou část. Naopak se předpokládá, že odborná část týmu se bude v rámci odborných 
aktivit scházet častěji. Tyto porady opět povede odborný gestor projektu či deleguje tuto povinnost 
na odborného garanta projektu. 

Nutné bude svolávat schůzku RT (odborný gestor projektu, projektový a finanční manažer, odborný 
garant aktivit), která se uskuteční před koncem monitorovacího období. Na této schůzce se zhodnotí 
míra plnění cílů, monitorovacích indikátorů, aktivit, harmonogramu, čerpání rozpočtu, finančního 
plánu a finančních milníků a odchylky od plánovaných hodnot. O výsledcích schůzky bude vždy 
informován poradní monitorovací výbor. Z výsledků této schůzky RT a případných podnětů poradního 
monitorovací výboru bude sepsána zpráva o realizaci projektu či vedena komunikace s řídícím 
orgánem. Na začátku dalšího monitorovacího období odborný gestor projektu spolu s projektovým a 
finančním manažerem určí plán aktivit, čerpání atp. na další monitorovací období a tuto informaci 
předají vedení VÚRV. 

Informace o průběhu projektu a sporné body budou pravidelně přednášeny a řešeny na poradním 
monitorovacím výboru projektu, jehož členy jsou zástupci vedení ústavu (ředitel, náměstek pro vědu 
a výzkum, náměstek pro ekonomiku a provoz, vedoucí všech tří výzkumných odborů VÚRV). Poradní 
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monitorovací výbor bude dále projednávat návrhy strategických dokumentů, které budou výstupem 
projektu a návrhy na úpravu stávajících interních dokumentů a nových předpisů. Monitorovací výbor 
projektu bude zejména dohlížet na soulad interních dokumentů s Chartou a Kodexem v rámci aktivity 
2. Odborný gestor projektu se bude těchto jednání účastnit. Členové poradního monitorovacího 
výboru nebudou hrazeni z dotace. 

 

Systém kontroly a řízení rizik 

Analýza rizik je samostatnou kapitolou této Studie proveditelnosti (viz kapitola 6. Analýza rizik). 

Kontrola vnitřní 

Jak již bylo uvedeno výše, projektovým a finančním manažerem budou nastaveny tabulky čerpání 
rozpočtu, finančního plánu, finančních milníků, procentuálních podílů jednotlivých kapitol rozpočtu, 
míry spolufinancování, plnění aktivit, harmonogramu, monitorovacích indikátorů, věcných pravidel 
atp. Prostřednictvím síťových diagramů a nastavením posloupnosti úkolů bude mít odborný gestor 
projektu a projektový a finanční manažer neustále kontrolu nad děním v projektu. 

Archivaci dle pravidel OP VVV povede projektový manažer. Archivované dokumenty budou uloženy 
fyzicky v archivech a elektronicky na sdíleném úložišti. 

V případě krizových situací bude možné změny nastavit a vykomunikovat s realizačním týmem. 
V případě detekce odchylky od plánu je každý z týmu povinen tuto skutečnost hlásit odbornému 
gestorovi projektu či odbornému garantovi aktivit. Ti posoudí závažnost problému a popř. svolají 
schůzku týmu či poradního monitorovacího výboru, kde budou navržena korekční opatření. 
V případně nutnosti bude vše konzultováno s řídícím orgánem. 

V případě identifikace závažných rizik při realizaci projektu ze strany vedení VÚRV bude projekt 
podroben kontrole ze strany interního auditu.  

Kontrola vnější 

V případě kontroly projektu řídícím orgánem či jinou oprávněnou organizací se kontroly účastní 
projektový a finanční manažer, popř. odborný gestor projektu. Podklady pro takovouto kontrolu ale 
pomáhá zpracovat celý realizační tým, a to na výzvu projektového a finančního manažera. 

 

Povinná publicita projektu 

O povinnou publicitu projektu na všech úrovních se bude starat projektový a finanční manažer.  

Povinná publicita projektu bude zajištěna minimálně na této úrovni: 

• Na www stránkách žadatele bude zřízena zvláštní stránka projektu informující o jeho cílech, 
výsledcích, činnostech atp. obsahující prvky povinné publicity. 

• Ve všech informačních a komunikačních opatřeních bude žadatel dávat najevo podporu 
z ESIF (logolink a odkaz na OP VVV). 

• Ve vstupních prostorách budovy VÚRV bude umístěn plakát (min. A3) s informacemi o 
projektu. 

• Na všech materiálech, které budou distribuovány CS, budou prvky povinné publicity. 

• Na všech výstupech projektu, kde to bude možné, budou prvky povinné publicity. 

 

Složení realizačního týmu projektu 

Realizační tým (RT) projektu se skládá z části odborné (odborný tým = OT), která zajišťuje věcné 
plnění odborných aktivit a tvorbu výsledků a výstupů projektu, a části administrativní (Administrativní 
tým – AT). Předkladatel chápe označení RT ve smyslu všech pracovníků podílejících se na projektu, tj. 
RT = OT + AT. AT zajišťuje koordinaci aktivit, řízení projektu, organizační a provozní stránku projektu, 
dodržování harmonogramu a zajištění efektivní komunikace na všech úrovních (s poskytovatelem 
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dotace, s vedením univerzity, mezi jednotlivými pracovníky) a administrativní podporu pro odborný 
tým. 

 

Ačkoliv se každá část týmu věnuje jiným činnostem, obě jsou v interakci a spolupracují spolu. 
Vedoucím celého projektu je pak odborný gestor projektu, který, jak již bylo uvedeno výše, propojuje 
práce administrativního i odborného týmu, respektive získává informace o vedení administrativní 
části týmu a je gestorem odborných aktivity vůči vedení VÚRV. 

Realizační tým včetně podrobností a pracovní náplně jsou podrobně popsány v Příloze žádosti – 
Realizační tým. Další informace jsou k dohledání v Příloze – Komentář k rozpočtu. CV odborných 
pracovníků uvádíme v Příloze – CV členů odborného týmu/požadovaná kvalifikační kritéria. 

Administrativní tým – složení  

Administrativní tým má na starosti vedení, koordinaci, komunikaci, provoz, organizaci, kontrolu a 
reportování projektu. Nejen, že hlídá cíle vytyčené v projektové žádosti a jejich plnění z pohledu 
věcného, časového a finančního, ale také vytváří nezbytné administrativní zázemí pro odbornou část 
týmu. 

Administrativní (realizační) tým projektu má následující složení: 

• Projektový a finanční manažer   nový pracovník 1  

• Asistent projektu     Markéta Hrnčířová 

 

Odborný tým – složení  

Odborný tým se pod vedením koordinátora projektu stará o věcnou = odbornou stránku projektu.  

Odborný tým má následující složení (uvedeno dle položek rozpočtu): 

• Odborný gestor projektu     RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. 

• Garant odborných aktivit    Ing. Gabriela Schlesingerová, Ph.D. 

• PUBLIKACE Garant odborných aktivit   Ing. Gabriela Schlesingerová, Ph.D. 

• POPULARIZACE Garant odborných aktivit  Ing. Gabriela Schlesingerová, Ph.D. 

• Analytik vnitřních dokumentů    Ing. Mária Krupková 

• Odborný pracovník - Personalista senior  Mgr. Milada Slezáková 

• Odborný pracovník - Personalista junior  nový pracovník 2 

• IT specialista      Ing. Marek Vařil 

• Analytik interních rozhodovacích procesů  Ing. Mária Krupková 

• Odborný pracovník pro transfer technologií  Ing. Dr. Miloslav Mezuliáník 

• Právník       nový pracovník 3 
• Odborný pracovník HR Award    nový pracovník 4 

• Odborný pracovník pro mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu a 
internacionalizaci instituce      nový pracovník 5 

• POPULARIZACE Popularizátor výsledků – žurnalista nový pracovník 6 

• POPULARIZACE Mediální specialista   nový pracovník 7 

• POPULARIZACE IT specialista - web designer  nový pracovník 8 

 

CV 

V příloze projektové žádosti - CV odborných pracovníků uvádíme v Příloze – CV členů odborného 
týmu/požadovaná kvalifikační kritéria dokládáme CV zaměstnanců, kteří jsou uvedeni jmenovitě. U 
zaměstnanců, které máme v plánu najmout pro realizaci projektu je místo jména ve výše uvedeném 
výčtu uvedeno „nový pracovník“, dále je zde číselné rozlišení. V této příloze budou také uvedeny 



 

21 
  

kvalifikační požadavky na nové pracovníky. 

 

Personální zajištění 

Při přípravě projektové žádosti bylo dbáno na to, aby byly známy osoby, které budou zastávat 
důležité pracovní funkce. Informace o tom, kdo jmenovitě zastává danou pracovní pozici, jsou 
k dohledání v Příloze – Realizační tým.  

Časově by nábor pracovníků do celého realizačního týmu (tj. administrativního i odborného) měl být 
proveden před zahájením fyzické realizace projektu – tedy před 1. 1. 2020.  

Při najímání nových a stávajících zaměstnanců na práce s projektem související, bude dbáno na 
dodržování pravidel OP VVV, zejména pak dodržení maximálního úvazku ve výši 1,0. Proto budou 
také na některé pracovní pozice přijati noví pracovníci. Ve výjimečných a odůvodněných případech 
bude ŘO OP VVV požádán o výjimku z tohoto pravidla. 

 

Organizační struktura, kompetence a odpovědnosti 

Osobou odpovědnou vedení ústavu za realizaci projektu je odborný gestor projektu.  

Jednotlivé odpovědnosti a kompetence jsou blíže popsány v popisu jednotlivých pozic 
administrativního a odborného týmu (viz Příloha - Realizační tým). Přehledně je uvádíme v níže 
uvedených tabulkách. 

Prvním schématem je Organigram realizace projektu (pouze na nejvyšší úrovni).  
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Odborný gestor 
projektu

Odborní garanti 
aktivit KA2, KA3, KA4, 

KA5, KA6 a KA8

Odborný tým KA2

Odborný tým KA3

Odborný tým KA4

Odborný tým KA5

Odborný tým KA6

Odborný tým KA7

Projektový a finanční 
manažer

Asistent projektu
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V další tabulce uvádíme Matici odpovědností vzhledem ke klíčovým aktivitám. Za průběh celého projektu, a tedy i všech klíčových aktivit zodpovídá 
odborný gestor projektu, ovšem v některých aktivitách odborný gestor projektu deleguje odpovědnosti na některé osoby a ty spolupracují na zdárném 
průběhu aktivit. Za administrativní stránku projektu je zodpovědnost delegována na projektového a finančního manažera. 

Matice odpovědností vzhledem ke klíčovým aktivitám/podaktivitám (uvádíme pouze zodpovědnost za KA5.3 – PUBLIKACE)     

Klíčové aktivity 
a podaktivity 

pracovní pozice 

Odborný 
gestor 

projektu 

Projektový 
a finanční 
manažer 

Garant 
odborných 

aktivit  

PUBLIKACE 
Garant 

odborných 
aktivit 

POPULARIZ
ACE Garant 
odborných 

aktivit 

Odborný 
pracovník - 
Personalist

a senior 

Odborný 
pracovník - 
Personalist

a junior 

IT 
specialist

a 

Analytik 
interních 

rozhodovací
ch procesů 

Odborný 
pracovník 

pro transfer 
technologií 

POPULARIZAC
E 

Popularizátor 
výsledků - 
žurnalista 

POPULARIZ
ACE 

Mediální 
specialista 

POPULARIZAC
E IT specialista 

- web 
designer 

Právník  Odborný 
pracovní

k HR 
Award 

Odborný 
pracovník pro 
mezinárodní 
spolupráci v 
oblasti vědy a 
výzkumu a 
internacionalizac
i instituce 

KA1: Řízení 
projektu 

Z Z               

KA2: Nastavení 
strategického 
řízení výzkumné 
organizace 
v souladu 
s podmínkami pro 
získání ocenění 
„HR Award“ 

Z  Z   P P P P     P P  

KA3: Strategické 
nastavení a rozvoj 
lidských zdrojů, 
genderové 
rovnosti a řízení 
výzkumné 
organizace 

  Z   P P          

KA4: Strategické 
nastavení a rozvoj 
vnitřního 
hodnocení 
výzkumné 
organizace 

  Z     P         
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KA5: Strategické 
nastavení a rozvoj 
mezinárodní 
spolupráce ve 
výzkumu a vývoji 
a 
internacionalizace 
výzkumné 
organizace 

  Z             P 

Z toho KA5.3 
PUBLIKACE 

   Z             

KA6: Strategické 
nastavení a rozvoj 
mezisektorové 
spolupráce a 
transferu 
technologií 

  Z       P       

KA8: Strategické 
nastavení a rozvoj 
popularizace 
výzkumu a vývoje 

    Z      P P P    

Legenda: Z – zodpovídá 
   P - podílí se 
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Monitorovací období 

Monitorovací období (dále jen MO) pro tento projekt jsou v této fázi nastaveny takto: 

- MO1: 1 – 3/2020 

- MO2: 4 – 9/2020 

- MO3: 10/2020 – 3/2021 

- MO4: 4 – 9/2021 

- MO5: 10/2021 – 3/2022 

- MO6: 4 – 9/2022 

- MO7: 10 – 12/2022 

Monitorovací období jsou v dalším textu použita u harmonogramu např. klíčových výstupů indikátoru 
2 15 02, ale také u popisu dalších indikátorů a činností, které jsou s klíčovými aktivitami spojeny. 

 

Financování projektu 

Celkové způsobilé náklady projektu činí 32 802 898,7726 900 672,92 Kč. Přímé náklady (PN) projektu 
činí 23 902 990, 4819 487 066,88 Kč, nepřímé náklady ve výši 18 % PN činí 4 302 538,293 507 672,04 
Kč. Jednotkové náklady související s volitelnou podaktivitou KA5.2 činí 4 597 3703 905 934,- Kč (viz 
Příloha projektové žádosti – Kalkulačka stáží). 

V projektové žádosti bylo dle podrobného finančního plánu nastaveno vyúčtování za jednotlivá 
monitorovací období. Toto vyúčtování stanovuje finanční milníky, které budou předmětem 
finančního řízení projektu.  

Podrobně je financování projektu popsáno v kapitole 7 této Studie proveditelnosti. 

 

Indikátory a výstupy: 

Projektové řízení 
Finanční řízení 
Strategické řízení 
Personální řízení 
 

5.1.1. Přehled nákladů KA1 

Celková částka příslušící k této KA je složena z nepřímých nákladů (NN) ve výši 18 % přímých nákladů 
(PN) a činí 4 302 538,293 507 672,04 Kč. Jedná se zejména o osobní náklady na zajištění 
administrativní části realizačního týmu, které je blíže popsána výše a také v Příloze projektové žádosti 
– Realizační tým. 

 
 

 

5.2. Aktivita č. 2 – Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu 
s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“ (KA2) 

Žadatel nerealizoval tuto aktivitu v předchozí výzvě OP VVV a proces získání ocenění nebyl zahájen. 
Předpokládá se, že před vydáním PA dojde k odeslání Prohlášení o souhlasu s Chartou a Kodexem. 
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5.2.1. Současný stav strategického řízení výzkumné organizace 

Interní dokumenty VÚRV, v.v.i., které definují principy strategického řízení VÚRV, v.v.i., jsou zejména 
organizační a pracovní řád, vnitřní mzdový předpis, kariérní řád a další dokumenty upravující dílčí 
oblasti (bezpečnost práce, IT) nebo řídící procesy. Etické aspekty výzkumu upravuje dokument Etický 
kodex a Etický rámec výzkumu zaměstnanců VÚRV, v.v.i., kde jsou heslovitě popsány některé oblasti 
zmiňované Chartou. Počet interních dokumentů různých hierarchických úrovní je značný. Řada 
upřesnění některých oblastí byla sice v průběhu dvanáctileté historie VÚRV (jako veřejné výzkumné 
instituce) schválena a zveřejněna např. formou směrnic nebo příkazů ředitele, usnesení z jednání 
orgánů instituce apod., ale do dokumentů vyššího řádu se již následně nedostala. Pro dohled nad 
etickými aspekty výzkumu má ústav jmenovanou etickou komisi, její agenda není jasně specifikována, 
proto se schází velmi zřídka a většinou pouze k projednání stížností. 

Z interních dokumentů je patrná nesourodost umístění a v některých oblastech nekoncepční členění 
ustanovení týkajících se práv a povinností (nejenom výzkumných) zaměstnanců i zaměstnavatele, což 
je dáno postupným vývojem vnitřních dokumentů, přejímaním dokumentů nebo předpisů jiných 
institucí a předchozí nekoordinovanou aktualizací již existujících dokumentů. Fragmenty ustanovení v 
různých dokumentech nejsou vzájemně propojeny příslušnými odkazy, pro nové zaměstnance je 
náročné se v ustanoveních orientovat. Např. rychlý vývoj v oblasti informačních a komunikačních 
technologií a bezpečnosti dat, nebo nové standardy ochrany duševního vlastnictví a spoluautorství 
nejsou interními předpisy podchyceny na dostatečné úrovni, související předpisy nebyly novelizovány 
i 10 let. Řada povinností a práv výzkumných pracovníků je definována, avšak u některých chybí 
procesní ukotvení, lepší definování kompetentních pozic a jejich rolí v procesech. Přijímání 
rozhodnutí se pak v některých oblastech děje ad-hoc na jednáních vedení ústavu, pomohla by 
formalizace těchto řídících procesů. 

Obecné zásady týkající se etických a profesionálních aspektů jsou obsaženy zejména v ustanoveních 
Etického kodexu  a  etického rámce výzkumu VÚRV, v.v.i., útržkovitě pak také v jiných 
dokumentech. Řada interních ustanovení zrcadlí a naplňuje oblasti, definované Chartou, poměrně 
dobře – např. etické zásady jsou zpracovány poměrně detailně (některé oblasti až příliš detailně), 
stejně tak profesní odpovědnost, profesní přístup a systém hodnocení. Další oblasti jsou ale zřejmě 
velmi nedostatečné, chybí nebo se s Chartou míjí (např. upřesnění týkající se svobody výzkumu, 
odpovědnosti, veřejného závazku jsou zmíněny pouze okrajově a heslovitě v Etickém rámci výzkumu).  

Vnitřní ustanovení týkající se náboru nových pracovníků kopírují národní legislativu, jsou upraveny 
procesy při vzniku pracovního poměru (Pracovní řád, Kolektivní smlouva), Etický kodex 
proklamativně zmiňuje rovnost uchazečů, transparentnost, nicméně proklamace jsou bez bližších 
specifikací a nepřenáší se do konkrétních ustanovení vnitřních předpisů. Nábor pracovníků se děje 
dle zákonných požadavků, ale programově nerespektuje specifika výzkumných pracovníků, resp. 
ponechává jejich respektování na volném rozhodnutí výběrové komise (zkušenosti s mobilitou 
apod.). 

Ustanovení týkající se pracovních podmínek a sociálního zabezpečení jsou začleněna nedostatečně. 
Některé oblasti jsou sice rozpracovány na dobré úrovni – zejména oblast pracovních podmínek 
zaměstnanců obecně (stabilita a stálost zaměstnání, pracovní podmínky, financování a mzdy nebo 
účast v rozhodovacích subjektech), avšak další oblasti, které jsou specifické zejména pro výzkumné 
pracovníky, jsou zmíněny opět jen proklamativně a heslovitě v Etickém rámci výzkumu (práva 
duševního vlastnictví, rozvoj kariéry, spoluautorství). Některé oblasti nejsou zmíněny přímo, ale 
vyplývají z dikce jiných ustanovení (např. uznávání profese), jiné ale nejsou zmíněny vůbec (hodnota 
mobility, stížnosti a odvolání a další). 

Předběžná analýza vnitřních dokumentů poukazuje na nedostatečné pokrytí ustanovení v oblasti 
vzdělávání a školení. Tato oblast HR není ve VÚRV rozpracována – evidují se pouze předchozí 
zkušenosti při přijímání zaměstnance, avšak chybí průběžné systematické sledování kariérního růstu, 
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stimulace a vytvoření uspokojivých podmínek pro další vzdělávání a školení jak výzkumných 
pracovníků, tak i pracovníků na řídících pozicích. Podpora integrace nových zaměstnanců, proces 
zaškolování a jeho kontrola, vytvoření prostoru pro přístup k nepřetržitému profesnímu rozvoji 
výzkumníků nejsou aktuálně předmětem práce personálního oddělení a kromě několika (opět 
proklamativních) ustanovení nemají oporu v interních procesech a kompetencích řídících pracovníků. 

Systém strategického řízení ukotvený v interních dokumentech vyžaduje hloubkovou analýzu a revizi, 
při které budou zohledněny požadavky Evropské charty pro výzkumné pracovníky. Předložený projekt 
je příležitostí, jak úpravu systému strategického řízení realizovat a zároveň modifikovat systém tak, 
aby byly řídící procesy a struktura souvisejících předpisů přehledné a pro zaměstnance srozumitelné. 
Ambicí řešitelského kolektivu projektu v této oblasti je uvést interní dokumenty do souladu s 
Chartou. 

Pro usnadnění orientace ve vnitřních předpisech organizace dokládáme v Příloze projektové žádosti  - 
Schéma vnitřních předpisů VÚRV. 

Tato kapitola je z hlediska analýzy potřeb podrobně rozebrána v Příloze projektové žádosti – 
Potřebnost projektu. 

 

 

5.2.2. Věcný obsah aktivity č. 2  

Harmonogram KA: 1/2020 – 12/2022 (M1 – M36 realizace projektu) – viz Příloha projektové žádosti 
– Harmonogram klíčových aktivit. 

Cíl KA: Cílem aktivity je kvalitativně zlepšit procesy v oblastech, ve kterých byly ve výše uvedené 
kapitole 5.2.1 této Studie proveditelnosti identifikovány nedostatky. 

Hlavní cílem KA je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro 
získání ocenění „HR Award“.  

Dílčí cíle identifikujeme následující: 

o Získání ocenění HR Award a implementace Strategie lidských zdrojů pro 
výzkumné pracovníky (HRS4R). 

o Aktualizace či vytvoření vnitřních dokumentů a předpisů s touto oblastí 
souvisejících. 

o Seznámení výzkumných pracovníků VÚRV s relevantními postupy, strategiemi, 
dokumenty, vnitřními předpisy. 

o Proškolení a rozšíření znalostí zaměstnanců v oblasti postupu získání HR Award a 
implementace HRS4R. 

Kdo odpovídá za realizaci KA: Odborný gestor projektu, který deleguje zodpovědnost za realizaci této 
KA na Odborného garanta aktivit. 

 

Témata a činnosti: 

Tato aktivita podléhá udržitelnosti – viz dále kapitola 5.2.7. 

1) Proces získání ocenění HR Award začíná přihlášením se k Chartě a Kodexu. To bude 
předcházet začátku fyzické realizace projektu a předpokládáme, že přihlášení proběhne před 
vydáním právního aktu v 10 - 11/2019. 

2) Schválení tohoto prohlášení EK  
- do 10 pracovních dní. 
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3) Interní analýza VÚRV (GAP analýza) 
- Do 12 měsíců od schválení prohlášení EK (do MO3) 
- Bude provedena hloubková analýzá systému procesů a vnitřních předpisů instituce, s 

ohledem na všechny zásady a požadavky Evropské charty pro výzkumné pracovníky. 
- Bude určeno pokrytí zásad a požadavků ve stávajících předpisech a budou určena 

nejslabší místa. 
- VÚRV se seznámí s vnitřními dokumenty několika dalších národních a mezinárodních 

výzkumných institucí, zejména s ohledem na implementaci ustanovení Charty. 
- Bude navržena inovace struktury interních dokumentů, sestávajících z centrálních 

dokumentů strategického řízení a prováděcích předpisů nižší hierarchické úrovně, s cílem 
zjednodušit výsledný soubor dokumentů strategického řízení a dosáhnout vysoký 
mezinárodní standard v oblasti řízení lidských zdrojů. 

4) Seznámení výzkumných pracovníků se zahájením procesu k získání HR Award (MO1) 

5) Akční plán a kontrolní list OTM-R politiky organizace 
- Do 12 měsíců od schválení prohlášení EK (do MO3). 
- Bude vydefinováno na základě bodů výše uvedených (interní analýza) – výsledkem bude 

Akční plán na následujících 24 měsíců. 
- Bude obsahovat kroky k úspěšnému naplnění strategie lidských zdrojů, jejich 

harmonogram a odpovědnosti. 
- Akční plán bude zveřejněn na webových stránkách VÚRV. 

6) Seznámení výzkumných pracovníků s akčním plánem procesu k získání HR Award (MO3) 

7) Zhodnocení zaslaných materiálů hodnotiteli EK 
- Do 2 měsíců, nicméně počítáme s vrácením podkladů k dopracování a opětovnou 

kontrolou. Datum splnění tohoto dílčího kroku je tak plánováno na MO4. 
- Nejdéle do 30 dnů VÚRV informuje o výsledku hodnocení EK. 

8) Udělení ocenění HR Award 
- Dle připomínek hodnotitelů EK (nejdříve MO4). 

9) Aktualizace souvisejících dokumentů a vnitřních předpisů 
- Jedná se o Organizační řád, Pracovní řád, Kariérní řád, Mzdový předpis, Etický kodex a 

směrnici prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 
- MO6. 

10) Implementace vnitřních předpisů  
- Schválení ředitelem. 
- MO7. 

11) Implementace schváleného akčního plánu 
- Během implementace budou zpracovány návrhy strategických a řídících dokumentů, 

proběhne proces připomínkového řízení a dokončení schvalovacího procesu (u 
strategických dokumentů a předpisů stanovených zákonem 341/2005 Sb. za součinnosti 
Rady instituce); zaměstnanci budou seznámeni s novými dokumenty ústavu 

- Do 24 měsíců (proces bude ukončen interim zhodnocením v období udržitelnosti 
projektu). 

- VÚRV implementuje schválený akční plán. 
- Záměrně tento bod neuvádíme v Příloze Přehled klíčových výstupů a ve výstupech níže. 

Tato aktivita bude probíhat do konce realizace projektu, nicméně vzhledem k délce 
relizace projektu nebude ukončena. Ukončena bude v období udržitelnosti. 

- MO4 – MO7. 

12) Školení zaměstnanců „Pravidla Evropská charty pro výzkumné pracovníky v interních 
dokumentech VÚRV, v.v.i.“ 
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- MO7. 
 

Přehled nákladů KA2 

Celkové náklady na tuto aktivitu: 8 383 752,446 659 795,44 Kč 

Položka rozpočtu - přímé výdaje Celkem (Kč) 8 383 752,446 659 795,44  

Výdaje na přímé aktivity - investiční 

Stroje a zařízení 0 Kč 

Hardware a osobní vybavení 0 Kč 

Nehmotný investiční majetek 0 Kč 

Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční 

Osobní výdaje                                         6 528 007,44 8 246 
899,44 Kč     

Cestovní náhrady  0 Kč 

Hmotný majetek a materiál                                              32 55327 488,00 
Kč 

Nehmotný majetek                                                7 500,00 Kč     

Odpisy 0 Kč 

Nákup služeb                                              96 800,00 Kč     

Přímá podpora 0 Kč 

 
Veškeré náklady jsou podrobně popsány v kapitole 7 této Studie proveditelnosti a dále v Přílohách 
projektové žádosti – Komentář k rozpočtu, Realizační tým. 

 

5.2.3. Cílové skupiny 

Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol – kvantifikace cílových skupin je uvedena v kapitole 
4 této Studie proveditelnosti. 

 

5.2.4. Vzdělávání  

V rámci KA2 dojde k níže uvedeným vzdělávacím aktivitám relevantních pracovníků.  

Veškeré vzdělávací akce budou ukončeny získáním certifikátu. Získání certifikátu je tedy považováno 
za úspěšné splnění vzdělávací aktivity. 

Veškeré vzdělávací aktivity jsou koncipovány tak, aby jejich účastníci dosáhli bagatelní podpory – 24 
hodin. V případě, že je vzdělávací aktivita plánována na nižší počet hodin, pracovníci se budou 
účastnit ještě dalších vzdělávacích aktivit. Žadatel vede podrobný plán školení po jednotlivých 
pracovnících. 
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Vzdělávací aktivita 1: Konzultace postupu a náplně opatření k získání HR Award 

Návštěva výzkumné organizace, která je držitelkou HR Award – pohovor se členy realizačního týmu 
projektu této VO. Z jednání bude pořízen zápis. 

Skupina: pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (personalista, vedoucí řídící 
pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 3 hodiny 
Počet zapojených osob: 4 (u RT: personalista senior + personalista junior, 2 x vrcholový 
management) 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 1 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 3 

 
Vzdělávací aktivita 2: Školení implementace HRS4R ve výzkumné instituci 

Praktické otázky spojené s implementací Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky a s 
přípravou interní analýzy a akčního plánu. 

Skupina: pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (personalista, vedoucí řídící 
pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 6 hodin 
Počet zapojených osob: 4 (z RT: personalista senior + personalista junior, 2 x vrcholový 
management) 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 1 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 3 

 

5.2.5. Zahraniční cesty 

Nerelevantní. V rámci této KA nebudou realizovány žádné zahraniční pracovní cesty. 

 

5.2.6. Výstupy aktivity č. 2 

V návaznosti na Přílohu projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF 
dokládáme i výstupy KA3. Jedná se o indikátor 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících 
systému strategického řízení ve výzkumných organizacích. 

Výstupy – indikátor 2 15 02 

Výstup 1: Ocenění „HR Award“ 
Dílčí výstup 1: Souhlas s principy Charty a Kodexu 
Stručný popis dílčího výstupu: Dokument (prohlášení) odeslaný Evropské komisi, v němž 
žadatel vyjadřuje souhlas s principy Charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro 
přijímání výzkumných pracovníků.  

Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: 10 - 11/2019 (před zahájením fyzické 
realizace projektu, před vydáním PA; ŘO bude odeslání souhlasu s principy Charty a Kodexu 
informován prostřednictvím interní depeše). 

Dílčí výstup 2: Interní analýza výzkumné organizace  
Stručný popis dílčího výstupu: Interní analýza, ze které vyplynou nedostatky a slabá místa 
výzkumné organizace, na základě kterých vydefinuje svůj akční plán pro následujících 24 
měsíců. Analýza bude provedena s ohledem na zásady a požadavky Evropské charty pro 
výzkumné pracovníky. Analýza detailně popíše strukturu stávajících interních předpisů 
instituce, specifikuje slabá místa a nepokryté oblasti Charty a navrhne opatření na inovaci 
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struktury interních dokumentů vč. jejich vzájemné hierarchizace a provázanosti. Bude 
popsána struktura stávajících interních předpisů instituce, specifikace slabých míst a 
nepokrytých oblasti Charty a návrh opatření na inovaci struktury interních dokumentů vč. 
jejich hierarchizace a vzájemné provázanosti. 

Dále bude doplněn kontrolní list OTM-R politiky organizace. 

Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO3 (nejpozději rok od obdržení potvrzení 
EK o přijetí souhlasu s principy Charty a Kodexu). 

Dílčí výstup 3: Akční plán 
Stručný popis dílčího výstupu: Akční plán obsahuje kroky k úspěšnému naplnění strategie 
lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky. Výstupem je tedy akční plán změn, které provede 
instituce, aby dosáhla soulad nastavení strategického řízení s Evropskou chartou pro 
výzkumné pracovníky. Akční plán definuje interní dokumenty, jejich části a potřebné změny, 
jednotlivé kroky procesu zavádění procesních změn a časový harmonogram změn.  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO3 (nejpozději rok od obdržení potvrzení 
EK o přijetí souhlasu s principy Charty a Kodexu). 

Dílčí výstup 4: Zhodnocení EK a případné udělení ocenění „HR Award“ 
Stručný popis dílčího výstupu: Zhodnocení interní analýzy a akčního plánu zástupci Evropské 
komise. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO4 (do 2 měsíců od odeslání EK; žadatel 
bude o výsledku informovat ŘO prostřednictvím interní depeše, počítáme s drobnými 
úpravami, a tedy zdržením harmonogramu oproti lhůtám). 

Dílčí výstup 5: Aktualizace souvisejících dokumentů a vnitřních předpisů 

Stručný popis dílčího výstupu: Aktualizace Organizačního řádu, Pracovního řádu, Kariérního 
řádu, Mzdového předpisu, Etického kodexu a Směrnice prohlubování a zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO6 

Dílčí výstup 6: Implementace souvisejících dokumentů a vnitřních předpisů 
Stručný popis dílčího výstupu: Aktualizované předpisy projednává Rada instituce 
(Organizační řád a Vnitřní mzdový předpis) a doporučuje řediteli ke schválení. V zápise z 
jednání Rady je proveden záznam. Zápis je přístupný všem pracovníkům ústavu v systému 
DMS. Ostatní předpisy doporučuje řediteli ke schválení vedení ústavu prostřednictvím porady 
vedení.  Informace o schválení a uvedení v platnost nového předpisu je projednána poradou 
vedení, proveden zápis. Pracovníci obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální 
verze je současně dostupná všem v systému DMS. Seznámení s obsahem proběhne 
prostřednictvím porad odborů a týmů. Plnění předpisu je předmětem interního auditu. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO7 

 
Další výstupy, které nejsou předmětem Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF: 
Výstupy – indikátor 2 08 00, 2 08 03 a navazující indikátory 
Tyto indikátory jsou podrobně rozepsány v kapitole této Studie proveditelnosti 5.3.4. 
 
Výstupy – indikátor 5 10 17 
Jedná se o jednorázové akce pořádané žadatelem: 

- Seznámení výzkumných pracovníků se zahájením procesu k získání HR Award (MO1) 
- Seznámení výzkumných pracovníků s akčním plánem procesu k získání HR Award (MO3) 
- Školení zaměstnanců „Pravidla Evropská charty pro výzkumné pracovníky v interních 

dokumentech VÚRV, v.v.i.“ (MO7) 
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Výstupy – indikátor 2 04 03 
V rámci této KA nerealizováno. 

 

 

5.2.7. Udržitelnost 

Opatření: 

- Zajištění finančního krytí z vlastních prostředků instituce potřebných k udržení 
nastavených řídících procesů. 

- Zajištění personálních kapacit – pozice nezbytné k pokračování procesu HR Award. 
- Zajištění průběžné evaluace Radou instituce a komisí jmenovanou ředitelem ústavu. 
- Zajištění všeobecné informovanosti zaměstnanců o procesu HR Award a postupu 

realizace projektu vedoucího k jeho získání. 
- Pokračování dalšího rozvoje strategického řízení instituce v souladu s podmínkami HR 

Award. 
- Podpora a zabezpečení odborného servisu interních databází, aplikací a informačních 

systémů zajišťujících zpracování potřebných podkladů pro personální, hodnotící a 
evidenční procesy a postupy a zpřístupnění informací pro interní i externí uživatele. 

- Znovuudělení ocenění HR Award. 

 

 

5.3. Aktivita č. 3 – Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové 
rovnosti a řízení výzkumné organizace (KA3) 

5.3.1. Současný stav strategického nastavení lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení 
výzkumné organizace 

Výzkumný ústav rostlinné výroby je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou podle zákona č. 341/2005 
Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále jen „zákon“). Zákon dále upravuje působnost 
zřizovatele, orgány, vnitřní předpisy a hospodaření veřejné výzkumné instituce. Základní organizační 
strukturu veřejné výzkumné instituce stanovuje Zřizovací listina. Dle § 16 zákona orgány veřejné 
výzkumné instituce jsou ředitel, rada instituce a dozorčí rada. Zákon dále definuje jejich kompetence, 
délku funkčního období a způsob a podmínky a způsob jmenování ředitele a členů dozorčí rady, resp. 
volby členů rady instituce. Ředitel je statutárním orgánem veřejné výzkumné instituce a rozhoduje ve 
všech věcech veřejné výzkumné instituce, pokud nejsou tímto zákonem svěřeny do působnosti rady 
instituce, dozorčí rady nebo zřizovatele. Rada instituce dbá na zachovávání účelu, pro který byla 
veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné 
hospodaření, stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a 
rozhoduje o koncepci jejího rozvoje, schvaluje vnitřní předpisy instituce uvedené v § 20 odst. 1 písm., 
schvaluje rozpočet veřejné výzkumné instituce, výroční zprávu a účetní závěrku a rozhoduje o 
rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Dozorčí rada vykonává dohled nad činností a hospodařením 
veřejné výzkumné instituce; vykonává dohled nad nakládáním s majetkem veřejné výzkumné 
instituce a vydává souhlas k souvisejícím právním úkonům.  

Obecné zásady a pravidla organizace a řízení VÚRV, v.v.i. a organizační a řídící strukturu, popis 
činností jednotlivých organizačních složek, zvláštní poradní orgány, jejich postavení a kompetence, 
zvláštní pracovní skupiny, týmy a komise, povinnosti, práva a postavení zaměstnanců, povinnosti a 
výkon funkce vedoucího pracovníka stanovuje Organizační řád VÚRV, v.v.i. (dále jen organizační řád 
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nebo OŘ). Členy vedení VÚRV, v.v.i. jsou ředitel, náměstek ředitele pro vědu a výzkum, náměstek 
ředitele pro ekonomiku a provoz a vedoucí odborů. Dalšími řídícími pracovníky ústavu jsou vedoucí 
sekretariátu ředitele, vedoucí výzkumného týmu, vedoucí pokusné stanice, vedoucí ekonomického 
týmu a vedoucí týmu správy a údržby majetku. OŘ definuje odpovědnosti vedoucích pracovníků a 
proces jejich jmenování a odvolání. OŘ dále upravuje postavení a odpovědnosti odpovědného 
řešitele. 

Postavení zaměstnanců upravuje organizační řád, ve kterém jsou stanoveny hierarchické vztahy mezi 
zaměstnanci, jejich povinnosti, práva a postavení, hodnocení, rozvoj a vyloučení střetu zájmu a popis 
činností jednotlivých organizačních jednotek. Pracovní řád blíže popisuje postupy při vzniku, 
změnách a ukončování pracovního poměru; pravidla, kterými se řídí pracovní doba, překážky v práci, 
dovolená, pracovní cesty; odpovědnost za způsobenou škodu, oblast BOZP. Pracovní řád byl vydán 
před pěti lety a ukazuje se potřeba jeho aktualizace s ohledem na vývoj vnitřních podmínek ve VÚRV, 
v.v.i. V návaznosti na zvažované zavedení tzv. home office a dalšího typu pružné pracovní doby bude 
potřebné tuto úpravu také včlenit do pracovního řádu (případně pro home office vypracovat zvláštní 
vnitřní předpis se vzorem Dohody o pravidlech home office). Kariérní řád upřesňuje postupy pro 
rozvoj kariéry a atestace výzkumných pracovníků instituce a zavádí statut emeritního pracovníka.  

V genderové oblasti se ústav nachází v situaci, kdy mezi zaměstnanci ústavu mírně převažují ženy a ty 
také představují většinu ve skupině vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců (z celkového počtu žen to 
je 64 %, u mužů 71 %), opačný rozdíl mezi muži a ženami je však v podílu doktorského vzdělání (u žen 
24 % z celkového počtu, u mužů 45 % z celkového počtu). Vysokoškolsky vzdělané ženy tak častěji 
obsazují technické a administrativní pozice a muži pozice výzkumných pracovníků. Z hlediska řízení je 
na tom ústav relativně dobře na pozicích středního managementu (2 ženy a 2 muži na pozicích 4 
vedoucích odborů), u vrcholového managementu (ředitelem i náměstky jsou muži) a nižšího 
managementu je situace méně vyvážená; z 26 vedoucích výzkumných týmů je 5 žen, 3 administrativní 
a technické týmy vedou 2 ženy a 1 muž a ze 7 vedoucích pokusných stanic je 1 žena. Na základě 
schůzky vedení ústavu s rodiči malých dětí byla identifikována potřeba podpory po návratu z MD/RD 
(úpravou atestačních pravidel, možnost práce z domu, aj.). Možnosti podpory budou řešeny v rámci 
projektu a vzhledem k tomu, že se jedná převážně o matky, počítáme v rámci implementace zlepšení 
genderové situace výzkumných pracovníků (Ph.D.). 

Z hlediska mladých výzkumných pracovníků se ústav nachází v situaci, kdy vzhledem k platovým 
podmínkám v nejnižších třídách, nastavení hodnocení výzkumných pracovníků, které nezohledňuje 
zkrácené úvazky a nedostatečné podpoře rodičů malých dětí, zejména nadějní mladí výzkumní 
pracovníci odchází za lepšími podmínkami na univerzitách.  

Vzdělávání a školení jsou důležitou součástí rozvoje lidských zdrojů ústavu a zakládají se na 
uspořádání pravidelných cílově orientovaných stáží (tuzemských i zahraničních) hlavně pro výzkumné 
pracovníky, dále manažerských kurzů (pro vedoucí pracovníky) a odborných školení (pro pracovníky 
administrativy a odborné pracovníky) s cílem zajištění profesního růstu zaměstnanců. 

Stěžejním úkolem je pak úprava a implementace etického kodexu výzkumné organizace, jehož 
součástí bude rozvoj lidských zdrojů a genderová rovnost plně v souladu s Evropskou chartou pro 
výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.  

Koncepci rozvoje výzkumné organizace v oblasti lidských zdrojů řeší obě rozvojové koncepce ústavu, 
Dlouhodobá i Střednědobá (viz kapitola 3.3.), proto neplánujeme zpracování souhrnného 
strategického dokumentu rozvoje ústavu, ale pouze řešení jednotlivých dílčích kroků a strategií. 

Pro usnadnění orientace ve vnitřních předpisech organizace dokládáme v Příloze projektové žádosti - 
Schéma vnitřních předpisů VÚRV. 

Tato kapitola je z hlediska analýzy potřeb podrobně rozebrána v Příloze projektové žádosti – 

Potřebnost projektu. 
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5.3.2. Věcný obsah aktivity č. 3  

Harmonogram KA: 1/2020 – 12/2022 – viz Příloha projektové žádosti – Harmonogram klíčových 
aktivit. Harmonogram jednotlivých níže uvedených podaktivit je uveden pouze v této Příloze. 

Cíl KA: Cílem aktivity je kvalitativně zlepšit procesy v oblastech, ve kterých byly ve výše uvedené 
kapitole 5.3.1 této Studie proveditelnosti identifikovány nedostatky. 

Hlavní cílem KA je strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení 
výzkumné organizace. 

Dílčí cíle identifikujeme následující: 

- Aktualizace či vytvoření strategických dokumentů s touto oblastí související a jejich 
implementace: Etický kodex a Strategie dlouhodobého rozvoje řízení lidských zdrojů. 

- Aktualizace či vytvoření vnitřních dokumentů a předpisů s touto oblastí souvisejících. 

- Seznámení výzkumných pracovníků VÚRV s relevantními postupy, strategiemi, 
dokumenty, vnitřními předpisy. 

- Podpora vedení mladých výzkumných pracovníků, podpora mentoringových 
programů a podpora výzkumných pracovníků po návratu z mateřské dovolené. 

- Proškolení pracovníků v managementu a financování výzkumu, vývoje a inovací; 
zabezpečení počítačových sítí; náboru, výběru a adaptace zaměstnanců; hodnocení a 
rozvoje zaměstnanců; vrcholového managementu ve „Strategické řízení instituce“, ve 
„Veřejná politika a právní rámec pro výzkum-vývoj-inovace“ a proškolení řídících 
pracovníků v „Uplatňování řídících dovedností“. 

Kdo odpovídá za realizaci KA: Odborný gestor projektu, který deleguje zodpovědnost za realizaci této 
KA na Odborného garanta aktivit, ten má k dispozici odborný tým KA3 – viz Kapitola 5.1 této Studie 
proveditelnosti nebo informace z přílohy projektové žádost – Realizační tým. 

 

Témata a činnosti: 

KA3 – Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné 
organizace bude po obsahové náplni čítat následující podaktivity, které jsou pro přehlednost 
očíslovány dle podaktivit uvedených ve výzvě: 

Skupina podaktivit spojených s rozvojem lidských zdrojů a genderové rovnosti: 

Podaktivita KA3.1 Vytvoření a implementace Etického kodexu výzkumné organizace, jehož 
součástí bude rozvoj lidských zdrojů a genderová rovnost plně v souladu s Evropskou chartou 
pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků; 
seznámení zaměstnanců s předpisem v rámci porady (nejedná se o jednorázovou akci) 

- Podrobně je výstup této podaktivity popsán v kapitole 5.3.6 této Studie 
proveditelnosti a také v Příloze projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů 
k naplnění indikátorů ESF. 

Podaktivita KA3.2 Podpora vzdělávání v oblasti rovnovážného profesního rozvoje 
výzkumných pracovníků/pracovnic 

- V průběhu realizace této podaktivity dojde k proškolení relevantních pracovníků v 
Managementu a financování výzkumu, vývoje a inovací. 

- Blíže je tato podaktivita a její výstupy popsána v kapitole 5.3.4 této Studie 
proveditelnosti. 
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Podaktivita KA3.3 Koncepce podpory odborného vedení mladých výzkumných pracovníků 
(stanovení pravidel jmenování včetně maximální délky a cílů jmenování, možností profesního 
rozvoje s vyhlídkou na dlouhodobý karierní postup) 

- Předmětem této KA je podpora, institucionální zakotvení a implementace interních 
grantů pro mladé vědecké pracovníky a zavedení start-up grantů pro vědce zaměřené 
na excelentní výzkum.  

- Podrobně je výstupy této podaktivity popsán v kapitole 5.3.6 této Studie 
proveditelnosti a také v Příloze projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů 
k naplnění indikátorů ESF. 

- V rámci realizace podaktivity počítáme také se seznámením výzkumných pracovníků s 
programy podpory mladých vědeckých pracovníků (2. kvartál 2022) – jednorázová 
akce. 

Podaktivita KA3.4 Opatření na posílení zastoupení žen ve výzkumu a vývoji a opatření na 
podporu znovu začleňování výzkumných pracovnic/pracovníků do činností výzkumu a vývoje 
po časové odmlce nejen z důvodů mateřské/rodičovské dovolené, včetně opatření na 
podporu duálních kariér 

- V rámci realizace této KA dojde k vytvoření a implementaci Programu podpory 
výzkumných pracovníků po návratu z mateřské a rodičovské dovolené.  

- V rámci realizace této KA dojde k Seznámení výzkumných pracovníků s Programem 
podpory výzkumných pracovníků po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (2. 
kvartál 2022) – jednorázová akce. 

- Podrobně je výstupy této podaktivity popsán v kapitole 5.3.6 této Studie 
proveditelnosti a také v Příloze projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů 
k naplnění indikátorů ESF. 

Podaktivita KA3.6 Školení a rozšiřování znalostí a dovedností řídicích a dalších relevantních 
pracovníků výzkumných organizací zabezpečujících specializované oblasti činností 

- V době realizace této podaktivity proběhnou tato školení relevantních pracovníků: 
Školení zabezpečení počítačových sítí, Kurz náboru, výběru a adaptace zaměstnanců 
a Kurz hodnocení a rozvoje zaměstnanců. 

- Blíže je tato podaktivita a její výstupy popsána v kapitole 5.3.4 této Studie 
proveditelnosti. 

Podaktivita KA3.8 Podpora mentoringových programů pro začínající výzkumné pracovníky 
včetně vyhodnocování a dokumentace výzkumného pokroku a získání zpětné vazby v procesu 
hodnocení u mladých výzkumných pracovníků a výzkumných pracovnic 

- Dojde k zavedení a podpoře mentoringových programů začínajících výzkumných 
pracovníků v rámci podpory profesního rozvoje a pomoc s rozvojem vědecké kariéry 
mladých vědeckých pracovníků prostřednictvím sdílení zkušeností mezi začínajícími a 
zkušenými vědci.  

- Podrobně je výstupy této podaktivity popsán v kapitole 5.3.6 této Studie 
proveditelnosti a také v Příloze projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů 
k naplnění indikátorů ESF. 

- Dojde k seznámení výzkumných pracovníků s manuálem mentoringového programu 
– jednorázová akce (současně s akcí v KA3.3). 

Skupina podaktivit spojených s rozvojem řízení výzkumné organizace: 

Podaktivita KA3.10 Vytvoření dokumentu Strategický rozvoj lidských zdrojů pro vědu a 
výzkum, zaměřený na strategický rozvoj lidských zdrojů pro vědu a výzkum směřující k 
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zajištění vytvoření atraktivního a příznivého prostředí pro výzkumné pracovníky  

- Jedná se o jednotící dokument, který blíže procesně upravuje danou oblast v souladu 
s Chartou a Kodexem 

- Dojde k vytvoření a implementaci Strategického rozvoje lidských zdrojů pro vědu a 
výzkum. 

- Podrobně je výstup této podaktivity popsán v kapitole 5.3.6 této Studie 
proveditelnosti a také v Příloze projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů 
k naplnění indikátorů ESF. 

- Seznámení výzkumných pracovníků se strategickým rozvojem lidských zdrojů pro 
vědu a výzkum (MO4) – jednorázová akce. 

Podaktivita KA3.11 Manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky výzkumných organizací, a 
to zejména v oblasti strategického řízení, leadershipu a řízení změn. 

- V době realizace této KA dojde ke Školení vrcholového managementu „Strategické 
řízení instituce“ a Školení „Veřejná politika a právní rámec pro výzkum-vývoj-
inovace“. 

- Blíže je tato podaktivita a její výstupy popsána v kapitole 5.3.4 této Studie 
proveditelnosti. 

Podaktivita KA3.12 Podpora vzdělávání v oblasti manažerského stylu řízení v rámci výzkumné 
organizace s důrazem na vytváření motivačních mechanismů pro realizaci výzkumu a vývoje; 

- Relevantní pracovníci budou proškolení Školením řídících pracovníků "Uplatňování 
řídících dovedností". 

- Blíže je tato podaktivita a její výstupy popsána v kapitole 5.3.4 této Studie 
proveditelnosti. 

 

Přehled nákladů KA: 

Celkové náklady na tuto aktivitu: 2 467 096,201 801 596,20 Kč 

Položka rozpočtu - přímé výdaje Celkem (Kč) 2 467 096,201 801 596,20  

Výdaje na přímé aktivity - investiční 

Stroje a zařízení 0 Kč 

Hardware a osobní vybavení 0 Kč 

Nehmotný investiční majetek                                            665 500,000 Kč     

Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční 

Osobní výdaje                                         1 031 335,20 Kč     

Cestovní náhrady  0 Kč 

Hmotný majetek a materiál 0 Kč 

Nehmotný majetek 0 Kč 

Odpisy 0 Kč 

Nákup služeb                                            770 261,00 Kč     

Přímá podpora 0 Kč 



 

37 
  

 
Veškeré náklady jsou podrobně popsány v kapitole 7 této Studie proveditelnosti a dále 

v Přílohách projektové žádosti – Komentář k rozpočtu, Realizační tým. 

 

5.3.3. Cílové skupiny 

Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol – kvantifikace cílových skupin je uvedena v kapitole 
4 této Studie proveditelnosti. 

 

5.3.4. Vzdělávání  

V rámci KA3 dojde k níže uvedeným vzdělávacím aktivitám relevantních pracovníků.  

Veškeré vzdělávací akce budou ukončeny získáním certifikátu. Získání certifikátu je tedy považováno 
za úspěšné splnění vzdělávací aktivity. 

Veškeré vzdělávací aktivity jsou koncipovány tak, aby jejich účastníci dosáhli bagatelní podpory – 24 
hodin. V případě, že je vzdělávací aktivita plánována na nižší počet hodin, pracovníci se budou 
účastnit ještě dalších vzdělávacích aktivit. Žadatel vede podrobný plán školení po jednotlivých 
pracovnících. 

Vzdělávací aktivita 1: Kurz hodnocení a rozvoje zaměstnanců 

Nejčastěji používané metody hodnocení, nástroje řízení pracovního výkonu, analýza a identifikace 
potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (personalista, vedoucí řídící 
pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 24 hodin 
Počet zapojených osob: 3 (z RT: personalista senior a junior, odborný garant aktivit) 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 0 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 3 
 

Vzdělávací aktivita 2: Kurz náboru, výběru a adaptace zaměstnanců 

Kritéria pro efektivní výběr zaměstnanců, vedení strukturovaných rozhovorů o schopnostech a 
kompetencích důležitých pro obsazovanou pozici, proces sociální i profesní adaptace zaměstnanců, 
strategický význam řízení lidských zdroj, sociálních sítě v oblasti interní firemní komunikace.  

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (personalista, vedoucí řídící 
pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 24 hodin 
Počet zapojených osob: 2 (z RT: personalista senior a junior) 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 0 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 2 

 
Vzdělávací aktivita 3: Kurz Zabezpečení počítačových sítí 
Obecné technické, programové, organizační a personální otázky bezpečnosti počítačových sítí LAN, 
bezpečnost dat, ochrana sítí, implementace bezpečnostních prvků. 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (ICT pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 24 hodin 
Počet zapojených osob: 3 (z RT: IT specialista) 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 0 
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Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 3 
 
Vzdělávací aktivita 4: Školení řídících pracovníků „Uplatňování řídících dovedností“ 

Čtyřdenní kurz základních dovedností řídících pracovníků (denní rozhodování; uplatňování autority; 
vyžadování vs. podpora; kontrola, přesnost, instrukce vs. volnost, svoboda, zadání; vedení a motivaci 
lidí v různorodém týmu; schéma reakce na hněv, odpor, smutek; reakce na manipulační triky; 
bezpečné sdělování emocí; proces vyjednávání; tvorbu konsenzu, nastartování ochoty ke spolupráci; 
skladbu argumentů a další témata, specificky související s výzkumným prostředím) s ohledem na 
požadavky Evropské charty pro výzkumné pracovníky. 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (vedoucí výzkumných týmů, 
vedoucí výzkumných odborů, koordinátoři projektů) 
Předpokládaná délka trvání: 24 hodin 
Počet zapojených osob: 45 (z RT: odborných gestor projektu, garant odborných aktivit) 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 35 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 10 
 

Vzdělávací aktivita 5: Školení vrcholového managementu „Strategické řízení instituce“  

Dvoudenní kurz pro vedení VÚRV, v.v.i., zaměření na strategické řízení instituce s ohledem na 
požadavky Evropské charty pro výzkumné pracovníky. 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (Výzkumní a administrativní 
pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 12 hodin 
Počet zapojených osob: 7 (z RT: odborný gestor projektu) 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 5 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 2 

 
Vzdělávací aktivita 6: Veřejná politika a právní rámec pro výzkum-vývoj-inovace (VVI) 
Veřejná politika se zaměřením na VVI - přístupy veřejné politiky, instituce a aktéři VVI v ČR, statistiky 
a mezinárodní srovnání, foresight v oblasti V&V, strategické dokumenty a materiály, evaluace a 
hodnocení dopadů regulace na prostředí VVI . 
Právní rámec VVI - právní předpisy a jejich dopad na prostředí VVI, pojem výzkumné organizace, 
hospodářská soutěž a veřejná podpora, smluvní vztahy ve VVI, daňové a účetní aspekty VVI. 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (vedoucí řídící pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 24 hodin 
Počet zapojených osob: 2  

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 2 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 0 

 
Vzdělávací aktivita 7: Management a financování výzkumu, vývoje a inovací 
Specifikace řízení výzkumné organizace, výzkumné projekty, výzkumná infrastruktura, manažerské 
minimum; Zdroje financování – národní a mezinárodní zdroje, formy financování, Evropské 
strukturální a investiční fondy (ESIF) 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (vedoucí řídící pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 24 hodin 
Počet zapojených osob: 2 (z RT: odborný gestor projektu) 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 2 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 0 
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5.3.5. Zahraniční cesty 

Nerelevantní. V rámci této KA nebudou realizovány žádné zahraniční pracovní cesty. 
 

5.3.6. Výstupy aktivity č. 3 

V návaznosti na Přílohu projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF 
dokládáme i výstupy KA3. Jedná se o indikátor 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících 
systému strategického řízení ve výzkumných organizacích. 

Výstupy – indikátor 2 15 02 

Výstup 1: Etický kodex 
Aktualizace a implementace etického kodexu výzkumné organizace v souladu s Evropskou 
chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. 

Dílčí výstup 1: Analýza stávající situace a vnitřních předpisů, které oblast řeší 
Stručný popis dílčího výstupu: Etický kodex a etický rámec výzkumu zaměstnanců VÚRV, 
v. v. i. – předmětem analýzy bude srovnání interního dokumentu s Evropskou chartou 
pro výzkumné pracovníky.  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO3 

Dílčí výstup 2: Aktualizace Etického kodexu dle Charty  
Stručný popis dílčího výstupu: Aktualizace Etického kodexu a etického rámce výzkumu 
zaměstnanců VÚRV, v. v. i. v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO3 

Dílčí výstup 3: Implementace Etického kodexu 
Stručný popis dílčího výstupu: Aktualizovaný Etický kodex schvaluje a podepisuje 
ředitel. Ke schválení doporučuje vedení ústavu prostřednictvím porady vedení. V zápise 
z porady je proveden záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem pracovníkům 
ústavu. Pracovníci obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální verze je 
současně dostupná všem v systému DMS. Seznámení s obsahem proběhne 
prostřednictvím porady vedení a porad odborů a týmů – nejedná se o jednorázovou 
akci. Plnění předpisu je předmětem interního auditu. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO4 

 

Výstup 2: Program podpory výzkumných pracovníků po návratu z mateřské/rodičovské 
dovolené 
Analýza, tvorba a ukotvení souboru opatření podpory výzkumných pracovníků po návratu z 
mateřské/rodičovské dovolené 

Dílčí výstup 1: Analýza současného stavu - analýza stávající situace, stávajících 
dokumentů a předpisů, které tuto problematiku řeší 
Stručný popis dílčího výstupu: Dílčí řešení obsahuje Kariérní řád pracovníků VÚRV, v.v.i. 
a Pravidla pro rozdělení financí institucionální podpory pro rok 2019 (tj. každoročně 
aktualizovaná příloha Směrnice k zásadám hospodaření). Požadavek na zavedení 
Programu je součástí obou koncepcí rozvoje ústavu. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO2 

Dílčí výstup 2: Vytvoření dokumentu Program podpory výzkumných pracovníků po 
návratu z mateřské/rodičovské dovolené  
Stručný popis dílčího výstupu: Návrh komplexního řešení situace pracovníků po 
mateřské/rodičovské, zpracovaný na základě analýzy. 
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Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO3 

Dílčí výstup 3: Implementace Programu podpory výzkumných pracovníků po návratu z 
mateřské/rodičovské dovolené 
Stručný popis dílčího výstupu: Návrh programu schvaluje a podepisuje ředitel. Ke 
schválení doporučuje vedení ústavu prostřednictvím porady vedení. V zápise z porady je 
proveden záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem pracovníkům ústavu. 
Pracovníci obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální verze je současně 
dostupná všem v systému DMS.  
Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím schůzky s výzkumnými pracovníky 
(jednorázová akce). 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO4 

Dílčí výstup 4: Aktualizace souvisejících dokumentů a vnitřních předpisů   
Stručný popis dílčího výstupu: Implementace Programu podpory začleněním do 
interních dokumentů - aktualizací Kariérního řádu. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO6 

Dílčí výstup 5: Implementace souvisejících dokumentů a vnitřních předpisů 
Stručný popis dílčího výstupu: KŘ a PŘ schvaluje a podepisuje ředitel. Ke schválení 
doporučuje vedení ústavu prostřednictvím porady vedení. V zápise z porady je proveden 
záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem pracovníkům ústavu. Pracovníci obdrží 
dokument nového předpisu e-mailem, aktuální verze je současně dostupná všem v 
systému DMS. Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím porady vedení a porad 
odborů a týmů. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO7 

 

Výstup 3: Mentoringový program mladých vědeckých pracovníků 

Podpora profesního rozvoje a pomoc s rozvojem vědecké kariéry mladých vědeckých 
pracovníků prostřednictvím sdílení zkušeností mezi začínajícími a zkušenými vědci. 

Dílčí výstup 1: Vytvoření interního dokumentu Manuál mentoringového programu  
Stručný popis dílčího výstupu: Podpora profesního rozvoje a pomoc s rozvojem vědecké 
kariéry mladých vědeckých pracovníků prostřednictvím sdílení zkušeností mezi 
začínajícími a zkušenými vědci v současnosti není řešena. Vytvoření Manuálu 
mentoringového programu, začleněním podmínek Charty a odborných doporučení k 
mentoringu. Manuál bude obsahovat popis, náplň a postup a způsob realizace 
programu. Manuál budou připomínkovat výzkumní pracovníci. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO5 

Dílčí výstup 2: Implementace Manuálu mentoringového programu  
Stručný popis dílčího výstupu: Manuál mentoringového programu schvaluje a 
podepisuje ředitel. Ke schválení doporučuje vedení ústavu prostřednictvím porady 
vedení. V zápise z porady je proveden záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem 
pracovníkům ústavu. Pracovníci obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální 
verze je současně dostupná všem v systému DMS.  
Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím schůzky s výzkumnými pracovníky 
(potenciální mentoři a mentee) – jednorázová akce. Následně bude zahájena realizace 
programu podle manuálu. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO6 

Dílčí výstup 3: Aktualizace souvisejících dokumentů a vnitřních předpisů  
Stručný popis dílčího výstupu: Kariérní řád (aktualizace – ve více aktivitách), bude 
souviset také s Hodnocením výzkumu (nový dokument aktivita 4, viz Strategie hodnocení 
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výzkumu).  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO6 

Dílčí výstup 4: Implementace souvisejících dokumentů a vnitřních předpisů 
Stručný popis dílčího výstupu: Kariérní řád KŘ schvaluje a podepisuje ředitel. Ke 
schválení doporučuje vedení ústavu prostřednictvím porady vedení. V zápise z porady je 
proveden záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem pracovníkům ústavu. 
Pracovníci obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální verze je současně 
dostupná všem v systému DMS. Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím 
porady vedení a porad odborů a týmů.  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO7 

 

Výstup 4: Podpora mladých a excelentních výzkumných pracovníků 

Dílčí výstup 1: Analýza stávajícího stavu 
Stručný popis dílčího výstupu: Požadavek na podporu interního grantu a zavedení start-
up grantu je součástí obou koncepcí rozvoje ústavu. Interní grant je vyhlašován 
každoročně, vždy aktuálně stanovenými pravidly, není nikde formálně zakotveno. Start-
up grant bude nově zaváděn. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO2 

Dílčí výstup 2: Nový interní předpis pro Interní grant pro mladé vědecké pracovníky -
Zásady soutěže 

Stručný popis dílčího výstupu: Pravidla soutěže o udělení grantu - rozpracování 
podmínek každoročně vyhlašované grantové soutěže do standardizované podoby 
vnitřního předpisu a stanovení základního rámce a pravidel vyhlašování grantové 
soutěže. Na základě těchto pravidel se budou každoročně připravovat grantové soutěže. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO3 

Dílčí výstup 3: Implementace předpisu Interní grant pro mladé vědecké pracovníky - 
Zásady soutěže  
Stručný popis dílčího výstupu: Oba vnitřní předpisy schvaluje a podepisuje ředitel. Ke 
schválení doporučuje vedení ústavu prostřednictvím porady vedení. V zápise z porady je 
proveden záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem pracovníkům ústavu. 
Pracovníci obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální verze je současně 
dostupná všem v systému DMS. Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím 
porady vedení a porad odborů a týmů. Vyhlášení soutěží a hodnocení žádostí proběhne 
podle podmínek, stanovených vnitřními předpisy soutěže.  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO4 

Dílčí výstup 4: Nový interní předpis pro start-up grant pro vědce zaměřené na 
excelentní výzkum - Zásady soutěže 

Stručný popis dílčího výstupu: Pravidla soutěže o udělení grantu – stanovení rámce, 
tvorba pravidel a organizačních podmínek pro vyhlášení soutěže, hodnocení 
projektových návrhů, podmínek vedení projektu a hodnocení jeho výstupů. Na základě 
těchto pravidel se budou každoročně připravovat výzvy grantové soutěže.  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO5 

Dílčí výstup 5: Implementace předpisu Start-up grant pro vědce zaměřené na 
excelentní výzkum - Zásady soutěže  
Stručný popis dílčího výstupu: Oba vnitřní předpisy schvaluje a podepisuje ředitel. Ke 
schválení doporučuje vedení ústavu prostřednictvím porady vedení. V zápise z porady je 
proveden záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem pracovníkům ústavu. 
Pracovníci obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální verze je současně 
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dostupná všem v systému DMS. Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím 
porady vedení a porad odborů a týmů. Vyhlášení soutěží a hodnocení žádostí proběhne 
podle podmínek, stanovených vnitřními předpisy soutěže.  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO6 

 
Výstup 5: Strategie dlouhodobého rozvoje a řízení lidských zdrojů 

Strategický rozvoj lidských zdrojů pro vědu a výzkum směřující k zajištění vytvoření 
atraktivního a příznivého prostředí pro výzkumné pracovníky 

Dílčí výstup 1: Analýza stávající situace 
Stručný popis dílčího výstupu: Dílčí strategický záměr rozvoje lidských zdrojů obsahují 
obě koncepce rozvoje ústavu. Z interních předpisů pak problematiku řeší Organizační 
řád, Kariérní řád a Mzdový předpis.  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO3 

Dílčí výstup 2: Vytvoření dokumentu Strategický rozvoj lidských zdrojů pro vědu a 
výzkum 
Stručný popis dílčího výstupu: Strategický rozvoj lidských zdrojů pro vědu a výzkum 
směřující k zajištění vytvoření atraktivního a příznivého prostředí pro výzkumné 
pracovníky. Jednotící dokument, který blíže procesně upravuje danou oblast v souladu s 
Chartou a Kodexem.  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO4 

Dílčí výstup 3: Implementace Strategického rozvoje lidských zdrojů pro vědu a výzkum 
Stručný popis dílčího výstupu: Strategické dokumenty projednává a doporučuje ke 
schválení řediteli Rada instituce. Z jednání je pořízen zápis, který je k dispozici všem 
zaměstnancům prostřednictvím DMS. O schválení je informována porada vedení, v 
zápise z porady je proveden záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem 
pracovníkům ústavu. Pracovníci obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální 
verze je současně dostupná všem v systému DMS.  
Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím schůzky s výzkumnými pracovníky 
(jednorázová akce). 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO4 

Dílčí výstup 4: Aktualizace souvisejících vnitřních předpisů  
Stručný popis dílčího výstupu: Aktualizace Organizačního řádu, Kariérního řádu a 
Mzdového předpisu (aktualizace ve více aktivitách) a vytvoření předpisu Hodnocení 
výzkumu (bude vytvořen v rámci Strategie hodnocení výzkumných pracovníků).  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO6 

Dílčí výstup 5: Implementace souvisejících dokumentů a vnitřních předpisů  
Stručný popis dílčího výstupu: Aktualizovaný předpis projednává Rada instituce a 
doporučuje řediteli ke schválení. V zápise z jednání Rady je proveden záznam. Zápis je 
přístupný všem pracovníkům ústavu v systému DMS. Informace o schválení a uvedení 
v platnost nového předpisu je projednána poradou vedení, proveden zápis. Pracovníci 
obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální verze je současně dostupná všem 
v systému DMS. Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím porad odborů a týmů. 
Plnění předpisu je předmětem interního auditu.  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO7 

 

Další výstupy, které nejsou předmětem Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF: 
Výstupy – indikátor 2 08 00, 2 08 03 a navazující indikátory 
Tyto indikátory jsou podrobně rozepsány v kapitole této Studie proveditelnosti 5.3.4. 
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Výstupy – indikátor 5 10 17 
Jedná se o jednorázové akce pořádané žadatelem: 

- Seznámení výzkumných pracovníků s Programem podpory výzkumných pracovníků po 
návratu z mateřské/rodičovské dovolené (MO4), 

- Seznámení výzkumných pracovníků s programy podpory mladých vědeckých pracovníků a 
Seznámení s manuálem mentoringového programu (MO6), 

- Seznámení výzkumných pracovníků se strategickým rozvojem lidských zdrojů pro vědu a 
výzkum (MO4). 

 
Výstupy – indikátor 2 04 03 
V rámci této KA nerealizováno. 

  

 

5.4. Aktivita č. 4 – Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné 
organizace (KA4) 

5.4.1. Současný stav strategického nastavení vnitřního hodnocení výzkumné organizace 

Vnitřní hodnocení v rámci VÚRV, v.v.i. je realizováno jak na úrovni jednotlivých výzkumných 
pracovníků, tak na úrovni výzkumných týmů. Hodnocení pracovníků je zakotveno ve Vnitřním 
mzdovém předpisu, prováděcím předpisem je pak Kariérní řád pracovníků VÚRV, v.v.i. a s periodou 
jednoho roku vydávaný Příkaz ředitele k provedení atestací. Pracovníci instituce se dělí na odborné 
pracovníky (třídy O1 až O12) a vědecko-výzkumné pracovníky (třídy V1 až V6). U odborných 
pracovníků je hodnocení slovní a provádí ho každoročně přímý nadřízený. Způsob nebo kritéria 
hodnocení nejsou upraveny žádným interním pokynem. Vědecko-výzkumní pracovníci jsou 
hodnocení atestační komisí jmenovanou ředitelem a jejich hodnocení se odvíjí od evidence výsledků 
výzkumu, a to jak výsledků dle definice pro IS VaVaI, tak i dalších zde nezahrnutých výsledků a aktivit, 
které jsou důležité z hlediska aplikovaného zaměření výzkumu instituce. K tomuto účelu slouží vnitřní 
databázový systém „Informační systém Projekty a Výsledky“ (IS PaV), ve kterém výzkumní 
pracovníci ve spolupráci s pracovníky knihovny evidují své výsledky a aktivity, za něž jsou přidělovány 
body dle interně platného bodového hodnocení výsledků. IS PaV pak umožňuje zpracovávat 
výkonnostní profily zaměstnanců a další sumarizační sestavy, charakterizující produktivitu pracovníků 
nebo jejich týmů. Databáze IS PaV je nepostradatelný nástroj, na kterém je hodnocení vědecko-
výzkumných pracovníků založeno. Konečné rozhodnutí o výsledku hodnocení pracovníka a jeho 
zařazení do příslušné mzdové třídy má v kompetenci ředitel, který může zohlednit další aspekty 
činnosti pracovníka (které však nejsou systematicky evidovány). Součástí vnitřního hodnocení je 
rovněž hodnocení výzkumných týmů, je v gesci ředitele ústavu a Rady instituce a sestává z 
každoročního vyhodnocení výkonnostních charakteristik týmů (s využitím IS PaV), na základě kterého 
se s týmy vede dialog o jejich směřování, a také se na základě hodnocení týmům přidělují finance 
z institucionální podpory. 

I přes průběžnou aktualizaci prováděcích předpisů je ve strategickém nastavení několik závažných 
nedostatků, které se v posledních letech objevily a které se prozatím nepodařilo uspokojivě vyřešit.  

(1) Vnitřní mzdový předpis byl schválen začátkem roku 2008 při změně statutu VÚRV na veřejnou 
výzkumnou instituci a od té doby neprodělal žádné podstatné změny. V průběhu posledních let se 
ukázalo, že řada odborných pracovníků zejména ve vyšších třídách již z hlediska náplně a náročnosti 
práce fakticky spadá mezi výzkumné pracovníky. Podmínky hodnocení vědecko-výzkumných 
pracovníků v nižších třídách (V1-V3) jsou přitom mnohem přísněji nastaveny (s nutností vytváření 
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evidovaných výsledků výzkumu), než v analogických třídách O9/O10 (bez této nutnosti). Zároveň se 
ukazuje, že stupnice tarifních tříd není dostatečně flexibilní při změnách vědecké produktivity 
zaměstnanců, a špičkové pracovníky nemotivuje dostatečně k dalšímu zvyšování 
kvalifikace/výkonnosti. 

Kariérní řád byl vytvořen v době platnosti předchozí národní metodiky hodnocení výzkumu dle 
bodového hodnocení RIV a podklad hodnocení pracovníků - bodové hodnocení výsledků - z velké 
části kopíruje nastavení bodového hodnocení stanovené centrálně platnou tabulkou RIV v letech 
2008 - 2016. Tento systém vnitřního hodnocení výsledků (a tím i podstatná součást hodnocení 
výzkumných pracovníků) byl motivační v čase platnosti původního národního systému hodnocení, 
protože výzkumný pracovník byl hodnocen za stejné výsledky, za jaké byla hodnocena instituce. 
V posledních letech byl Kariérní řád modifikován s ohledem na změny národního systému hodnocení 
(Metodika 17+), avšak interně nastavený systém hodnocení stále z velké míry kopíruje již neaktuální 
předchozí systém. Komplexní přepracování kariérního řádu dle nové metodiky prozatím nebylo 
provedeno, zejména proto, že některé postupy v implementaci Metodiky 17+ nejsou ještě 
finalizované. 

S ohledem na nový systém hodnocení výzkumných institucí je nutné revidovat systém vnitřního 
hodnocení pracovníků tak, aby motivace jednotlivých výzkumných pracovníků ke zvyšování své 
výkonnosti (a dosažení lepšího hodnocení) byla v souladu se snahou instituce zvyšovat kvalitu svého 
výzkumu v hodnocení dle metodiky 17+. Tento cíl může být dosažen pouze novelizací jak Vnitřního 
mzdového předpisu, tak i Kariérního řádu, včetně vytvoření vnitřního předpisu Hodnocení 
výzkumných pracovníků. Vzhledem k závažnosti plánovaných změn bude celý proces koordinován 
s ústavním právníkem. 

(2) Klíčový nástroj pro hodnocení výzkumných pracovníků IS PaV byl vytvořen v r. 2010 dle tehdejších 
požadavků na evidenci výsledků výzkumu, se zakomponováním postupů hodnocení předchozí 
národní metodiky a tehdejších požadavků na atestace pracovníků. Databáze byla vytvořena „na 
míru“, a jejím dílčím úkolem je zajišťovat každoroční export výsledků do IS VaVaI (modul RIV). 
Kompletní změna národního systému hodnocení výsledků v r. 2018, v kombinaci s úmrtím 
programátora obslužného programu databáze a nepřevzetím správy databáze žádnou nástupnickou 
IT firmou přivedlo systém vnitřního hodnocení do významné krize. V posledních dvou letech již řada 
funkcionalit systému nefunguje a neexistuje možnost opravy, řídící pracovníci nebo atestační komise 
nemohou získat jiné než předprogramované syntézy a pokud uvažujeme o změně kariérního řádu ve 
smyslu zakomponování nových kritérií hodnocení pracovníků, bez přeprogramování databáze není 
možné hodnocení pracovníků realizovat a zajistit rozvoj vnitřního hodnocení instituce. Instituce 
plánuje investovat vlastní zdroje do nové databáze a překlopení stávajících výsledků, aby zajistila 
korektní export nových položek do RIV. V rámci investic na DNHM plánujeme v tomto projektu 
pořízení modulů ATESTACE, KARIÉRA a SYNTÉZA, které by umožnily zkvalitnit hodnocení výkonnosti 
výzkumných pracovníků, sledování a analýzu dynamiky jejich profesní činnosti a růstu (jako podklad 
pro hodnocení pracovníka podle nebodovaných kritérií hodnocení) a řídícím pracovníkům by 
umožnily tvorbu statistických sestav mapujících vývoj výkonnosti celých týmů a prognózu 
produktivity výzkumných pracovníků nebo týmů. Další moduly, které přímo nesouvisí se zaměřením 
tohoto projektu a jsou nutné pro standardní činnosti (EVIDENCE VÝSLEDKŮ, PROJEKTY, EXPORT RIV) 
budou zároveň pořízeny z dalších zdrojů instituce. 

Pro usnadnění orientace ve vnitřních předpisech organizace dokládáme v Příloze projektové žádosti - 
Schéma vnitřních předpisů VÚRV. 

Tato kapitola je z hlediska analýzy potřeb podrobně rozebrána v Příloze projektové žádosti – 

Potřebnost projektu. 
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5.4.2. Věcný obsah aktivity č. 4  

Harmonogram KA: Harmonogram: 1/2020 – 12/2022 - – viz Příloha projektové žádosti – 
Harmonogram klíčových aktivit. Harmonogram jednotlivých níže uvedených podaktivit je uveden 
pouze v této Příloze. 

Cíl KA: Cílem aktivity je kvalitativně zlepšit procesy v oblastech, ve kterých byly ve výše uvedené 
kapitole 5.4.1 této Studie proveditelnosti identifikovány nedostatky. 

Hlavní cílem KA je strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace. 

Dílčí cíle identifikujeme následující: 

- Vytvoření a implementace Strategie hodnocení výzkumu. 
- Aktualizace či vytvoření vnitřních dokumentů a předpisů s touto oblastí souvisejících. 
- Seznámení výzkumných pracovníků VÚRV s relevantními postupy, strategiemi, 

dokumenty, vnitřními předpisy. 
- Proškolení a zvýšení kompetencí zaměstnanců v oblasti hodnocení a dopadů 

výzkumu, vývoje a inovací. 

Kdo odpovídá za realizaci KA: Odborný gestor projektu, který deleguje zodpovědnost za realizaci této 
KA na Odborného garanta aktivit, ten má k dispozici odborný tým KA4 – viz Kapitola 5.1 této Studie 
proveditelnosti nebo informace z přílohy projektové žádost – Realizační tým. 

 

Témata a činnosti: 

KA4 – Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace bude po obsahové 
náplni čítat následující podaktivity, které jsou pro přehlednost očíslovány dle podaktivit uvedených ve 
výzvě: 

Podaktivita KA4.1 Vytvoření a následná implementace Strategie hodnocení výzkumu. 

- Analýza požadavků Metodiky 17+ a případná inspirace od jiných výzkumných institucí 
v ČR - v návaznosti pak příprava interních dokumentů potřebných pro nové nastavení 
systému vnitřního hodnocení. 

- Vytvoření základů modulů nového nástroje pro hodnocení výzkumných pracovníků – 
IS PaV (moduly ATESTACE, KARIÉRA, SYNTÉZA). 

- V rámci realizace podaktivity počítáme také se Seznámení výzkumných pracovníků se 
strategií hodnocení výzkumu (4. kvartál 2021) a Seznámení výzkumných pracovníků s 
vnitřním předpisem hodnocení výzkumu (3. kvartál 2022) – jednorázová akce. 

- Podrobně je výstup této podaktivity popsán v kapitole 5.4.6 této Studie 
proveditelnosti a také v Příloze projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů 
k naplnění indikátorů ESF. 

Podaktivita KA4.4 Vzdělávání v oblasti hodnocení výzkumné organizace, sebehodnocení apod. 

- V době realizace této podaktivity proběhne školení hodnocení a dopady VVI. 
- Bližší popis vzdělávání viz kapitola 5.4.4 této Studie proveditelnosti. 

 

Přehled nákladů KA 

Celkové náklady na tuto aktivitu: 2 645 959,601 761 958,- Kč 

Položka rozpočtu - přímé výdaje Celkem (Kč) 2 645 959,601 761 958,00  

Výdaje na přímé aktivity - investiční 
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Stroje a zařízení 0 Kč 

Hardware a osobní vybavení 0 Kč 

Nehmotný investiční majetek                                            363 000,00 Kč     

 

Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční 

Osobní výdaje                                         2 234 559,601 
350 558,00 Kč     

 

Cestovní náhrady  0 Kč 

Hmotný majetek a materiál 0 Kč 

Nehmotný majetek 0 Kč 

Odpisy 0 Kč 

Nákup služeb                                              48 400,00 Kč     

Přímá podpora 0 Kč 

 
Veškeré náklady jsou podrobně popsány v kapitole 7 této Studie proveditelnosti a dále v Přílohách 
projektové žádosti – Komentář k rozpočtu, Realizační tým. 

 

5.4.3. Cílové skupiny 

Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol – kvantifikace cílových skupin je uvedena v kapitole 
4 této Studie proveditelnosti. 

 

5.4.4. Vzdělávání  

V rámci KA4 dojde k níže uvedeným vzdělávacím aktivitám relevantních pracovníků.  

Veškeré vzdělávací akce budou ukončeny získáním certifikátu. Získání certifikátu je tedy považováno 
za úspěšné splnění vzdělávací aktivity. 

Veškeré vzdělávací aktivity jsou koncipovány tak, aby jejich účastníci dosáhli bagatelní podpory – 24 
hodin. V případě, že je vzdělávací aktivita plánována na nižší počet hodin, pracovníci se budou 
účastnit ještě dalších vzdělávacích aktivit. Žadatel vede podrobný plán školení po jednotlivých 
pracovnících. 

 
Vzdělávací aktivita 1: Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací 

Scientometrie, peer review, specifická situace hodnocení v ČR, dopady výstupů VaV na společnost. 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (Výzkumní a administrativní 
pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 12 hodin 
Počet zapojených osob: 4 (z RT: odborný gestor projektu, garant odborných aktivit) 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 3 
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Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 1 

 

5.4.5. Zahraniční cesty 

Nerelevantní. V rámci této KA se neuskuteční žádné zahraniční pracovní cesty. 

 

5.4.6. Výstupy aktivity č. 4 

V návaznosti na Přílohu projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF 
dokládáme i výstupy KA4. Jedná se o indikátor 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících 
systému strategického řízení ve výzkumných organizacích. 

Výstupy – indikátor 2 15 02 

Výstup 1: Strategie hodnocení výzkumu 

Dílčí výstup 1: Analýza stávající situace, analýza vnitřních předpisů, které oblast řeší  
Stručný popis dílčího výstupu: Hodnocení výzkumných pracovníků probíhá již řadu let a 
procesně je zakotveno v Kariérním řádu. Současný postup však nereflektuje dostatečně 
změny v souvislosti s implementací metodiky hodnocení výzkumných organizací 
Metodika17+ a potřeby ústavu v souvislosti s jeho dalším rozvojem. 
Hodnocení výzkumných týmů probíhá každoročně v rámci rozdělování institucionálních 
prostředků – to je navázáno na hodnocení týmů. Pravidla hodnocení výzkumných týmů 
jsou součástí Pravidel pro rozdělení financí institucionální podpory pro rok 2019 
(každoročně aktualizovaná příloha Směrnice k zásadám hospodaření). 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO3 

Dílčí výstup 2: Softwarová podpora implementace předpisu Hodnocení výzkumu 
Stručný popis dílčího výstupu: Vytvoření základních modulů nového nástroje pro 
hodnocení výzkumných pracovníků - v interním databázovém systému evidence 
výsledků IS PaV budou vytvořeny moduly ATESTACE, KARIÉRA a SYNTÉZA. Výstupy 
těchto modulů budou sloužit jako podklady pro vlastní hodnocení. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO3 

Dílčí výstup 3: Vytvoření dokumentu Strategie hodnocení výzkumu  
Stručný popis dílčího výstupu: Strategie se bude zabývat implementací metodiky 
hodnocení výzkumných organizací Metodika17+ a potřeby ústavu v souvislosti s jeho 
dalším rozvojem.  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO5 

Dílčí výstup 4: Implementace Strategie hodnocení výzkumu  
Stručný popis dílčího výstupu: Strategické dokumenty projednává a doporučuje ke 
schválení řediteli Rada instituce. Z jednání je pořízen zápis, který je k dispozici všem 
zaměstnancům prostřednictvím DMS. O schválení je informována porada vedení, v 
zápise z porady je proveden záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem 
pracovníkům ústavu. Pracovníci obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální 
verze je současně dostupná všem v systému DMS.  
Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím schůzky s výzkumnými pracovníky 
(jednorázová akce).  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO5 

Dílčí výstup 5: Vytvoření vnitřního předpisu Hodnocení výzkumu, aktualizace 
souvisejících vnitřních předpisů   
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Stručný popis dílčího výstupu: Kariérní řád bude upraven v rámci aktivity 3 a bude z něj 
vyřazen systém hodnocení. Systém hodnocení výzkumných pracovníků i týmů bude 
přehodnocen, přepracován podle současných potřeb a zpracován ve formě 
samostatného interního předpisu Hodnocení výzkumu. V návaznosti na nový systém 
hodnocení bude upraven Mzdový předpis.  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO6 

Dílčí výstup 6: Implementace nového vnitřního předpisu Hodnocení výzkumu  
Stručný popis dílčího výstupu: Vnitřní předpis schvaluje a podepisuje ředitel. Ke 
schválení doporučuje vedení ústavu prostřednictvím porady vedení. V zápise z porady je 
proveden záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem pracovníkům ústavu. 
Pracovníci obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální verze je současně 
dostupná všem v systému DMS.  
Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím schůzky s výzkumnými pracovníky 
(jednorázová akce).   
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO6 

 

Další výstupy, které nejsou předmětem Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF: 
Výstupy – indikátor 2 08 00, 2 08 03 a navazující indikátory 

Tyto indikátory jsou podrobně rozepsány v kapitole této Studie proveditelnosti 5.4.4. 

 

Výstupy – indikátor 5 10 17 

Jedná se o jednorázové akce pořádané žadatelem: 

- Seznámení výzkumných pracovníků se strategií hodnocení výzkumu (MO5) 
- Seznámení výzkumných pracovníků s vnitřním předpisem hodnocení výzkumu (MO6) 

 

Výstupy – indikátor 2 04 03 

V rámci této KA nerealizováno. 

 

 

5.5. Aktivita č. 5 – Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce  
ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace (KA5) 

5.5.1. Současný stav strategického nastavení mezinárodní spolupráce ve VaV  
a internacionalizace výzkumné organizace 

VÚRV, v.v.i. udržuje a rozvíjí spolupráci a navazuje nové kontakty s řadou významných zahraničních 
partnerů. Spolupráce je vedena s výzkumnými institucemi, univerzitami, mezinárodními společnostmi 
a profesními organizacemi. Spolupráce se týká projektového působení (bilaterálního a 
multilaterálního), pracovních skupin a mezinárodních organizací, působení v redakčních radách 
vědeckých časopisů, formální spolupráce v rámci dohod se zahraničními institucemi (MoU), 
neformálních spoluprací na základě dlouholetých kontaktů apod.   

Nedostatkem současného nastavení mezinárodní spolupráce je, že se aktivity v rámci mezinárodní 
spolupráce realizují z větší části nahodile, buď po oslovení některou ze zahraničních institucí, dále 
z nutnosti uzavřít MoU kvůli společnému projektu, nebo nejčastěji z iniciativy jednotlivých vědců, 
kteří kontakty navazují samostatně buď kvůli společným projektům, nebo společnému objektu 
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výzkumu. Na úrovni strategického nastavení chybí centrální koncepce komunikace a strategie pro 
cílené vyhledávaní partnerů. Zahraniční aktivity nejsou systematicky evidovány a jejich intenzitu tedy 
nelze sledovat a hodnotit. Některé důležité země nebo instituce jsou tak zřejmě nechtěně opomíjeny. 
Koncepce v oblasti mezinárodní spolupráce, kterou chceme v rámci projektu nastavit, obnáší 
vytvoření strategie internacionalizace. Koncepce v oblasti mezinárodní spolupráce obnáší 
internacionalizaci výzkumných činností ústavu s větším propojením se zahraničními vědeckými 
institucemi a organizacemi v EU a vědeckými institucemi mimo státy EU, kam patří především státy 
prioritně stanovené vládou ČR pro oblast vědy a výzkumu, například Čína, USA, Austrálie nebo Izrael.  

V této oblasti počítáme se zajištěním smluv o strategickém partnerství s vědecko-výzkumnými 
organizacemi na základě kompatibility a kompetencí. Základním pilířem této spolupráce bude 
vypracování memoranda o spolupráci (MoU) v rozvoji administrativy, personalistiky, technologie ve 
výzkumu, výměny materiálu a lidských zdrojů pro zvýšení celkové úrovně přínosu ústavu a zvýšení 
jeho konkurenceschopnosti. Dále v rámci projektu počítáme s vytvořením strukturované evidence 
zahraniční spolupráce v instituci, s aktivním vyhledáváním potenciálních zahraničních partnerů ve 
výzkumných oborech, kde máme nedostatečnou zahraniční spolupráci, a v oborech s potenciálem 
společného výzkumu do budoucna.  

Oblast mezinárodní spolupráce na strategické a rozvojové úrovni řeší v současnosti Dlouhodobá 
koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018-2022 a Střednědobá koncepce rozvoje 
VÚRV, v.v.i. Obsahem je však spíše nástin dalšího rozvoje v této oblasti, podrobnější plán obsahující 
návrhy na konkrétní kroky, řešení a výstupy zpracován není. Mezinárodní vztahy jsou navazovány 
zejména v rámci řešení společných projektů, na úrovni vedení ústavu je mezinárodní spolupráce a 
navazování vztahů posilována zejména v poslední době, takže se intenzivně hledají možnosti další, 
zejména finanční podpory této oblasti (např. účastí v OP VVV Mezinárodní mobility) včetně 
vzdělávacích aktivit.  

Další oblast vyžadující zlepšení je viditelnost ústavu ze zahraničí. Potenciální zahraniční partneři 
nemají dostatečnou možnost získat relevantní souhrnné informace o probíhajícím výzkumu, 
významných projektech a výsledcích a strategii instituce v oblasti mezinárodní spolupráce, naopak 
informace o jednotlivých výzkumných týmech (kterých je 26, takže se nejedná o zrovna přehledný 
způsob prezentace) dostupné jsou, možná až příliš rozsáhlé. Ústav rovněž vyvíjí snahu o posílení 
skupiny zahraničních výzkumných pracovníků, přinášejících vlastní poznatky a zkušenosti do našeho 
výzkumného záměru, proto postupně usilujeme o zajištění alespoň základní dostupnosti informací 
v angličtině (zatím překlady vybraných interních předpisů). Řešením projektu bychom chtěli 
dosáhnout dostupnosti všech interních dokumentů v anglickém jazyce a zajistit na úrovni týmů 
alespoň jednoho pracovníka komunikujícího v angličtině a zajišťujícího agendu útvaru pro zahraniční 
výzkumné pracovníky. Možnost publikovat v prestižních vědeckých časopisech s sebou přináší značné 
náklady související s poplatky za vydání, recenzní řízení a jazykové korektury; tuto oblast má ústav 
z části pokrytou prostřednictvím grantů, kde ale bývá rozpočet pro tuto oblast limitován. Podpora 
z předkládaného projektu v této oblasti přinese proto možnost publikování v renomovaných 
výzkumných periodicích a tím i zvýšení prestiže instituce. 

Pro usnadnění orientace ve vnitřních předpisech organizace dokládáme v Příloze projektové žádosti - 
Schéma vnitřních předpisů VÚRV. 

Tato kapitola je z hlediska analýzy potřeb podrobně rozebrána v Příloze projektové žádosti – 
Potřebnost projektu. 

 

 

5.5.2. Věcný obsah aktivity č. 5  
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Harmonogram KA: 1/2020 – 12/2022 - – viz Příloha projektové žádosti – Harmonogram klíčových 
aktivit. Harmonogram jednotlivých níže uvedených podaktivit je uveden pouze v této Příloze. 

Cíl KA: Cílem aktivity je kvalitativně zlepšit procesy v oblastech, ve kterých byly ve výše uvedené 
kapitole 5.5.1 této Studie proveditelnosti identifikovány nedostatky. 

Hlavním cílem KA je strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  
a internacionalizace výzkumné organizace. 

Dílčí cíle identifikujeme následující: 

- Vytvoření a implementace Strategie internacionalizace. 
- Aktualizace či vytvoření vnitřních dokumentů a předpisů s touto oblastí souvisejících. 
- Seznámení výzkumných pracovníků VÚRV s relevantními postupy, strategiemi, 

dokumenty, vnitřními předpisy. 
- Rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými organizacemi formou 

stáží či hostování. 
- Podpora publikačních aktivit v anglickém jazyce včetně rozvoje odborných jazykových 

kompetencí zaměstnanců. 
- Jazykové vzdělávání pracovníků za účelem zavedení druhého provozního jazyka. 
- Proškolení pracovníků v oblasti Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI. 

Kdo odpovídá za realizaci KA: Odborný gestor projektu, který deleguje zodpovědnost za realizaci této 
KA na Odborného garanta aktivit, ten má k dispozici odborný tým KA5 – viz Kapitola 5.1 této Studie 
proveditelnosti nebo informace z přílohy projektové žádost – Realizační tým. Pro realizaci podaktivity 
KA5.3 je v rozpočtu projektu vyčleněna poměrná část pozice Odborného garanta projektu, která je 
označena slovem PUBLIKACE. 

 

Témata a činnosti: 

KA5 – Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a 
internacionalizace výzkumné organizace bude po obsahové náplni čítat následující podaktivity, které 
jsou pro přehlednost očíslovány dle podaktivit uvedených ve výzvě: 

Podaktivita KA5.1 Vytvoření či aktualizace a následná implementace Strategie 
internacionalizace definující principy zapojení VÚRV do Evropského výzkumného prostoru 

- Rozpracování strategie internacionalizace VÚRV, v.v.i., její implementace a 
prezentace prostřednictvím brožury a webové prezentace. 

- Zajištění implementace strategie internacionalizace zejména v oblasti posílení 
zahraniční výměny pracovníků. 

- Podrobně je výstup této podaktivity popsán v kapitole 5.5.6 této Studie 
proveditelnosti a také v Příloze projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů 
k naplnění indikátorů ESF. 

- V rámci realizace podaktivity počítáme také se Seznámení výzkumných pracovníků se 
Strategií internacionalizace VÚRV (MO4) – jednorázová akce. 

Podaktivita KA5.2 Rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými organizacemi a 
dalšími subjekty zabývajícími se výzkumem. 

- Blíže popsáno v kapitole této SP 5.5.7, viz níže. 

Podaktivita KA5.3 Podpora publikačních aktivit v cizím jazyce 

- Realizací KA bude zajištěno zvýšení prestiže ústavu prostřednictvím navýšení 
publikací v kvalitních časopisech a tím dojde ke zlepšení propagace a povědomí o 
ústavu, jeho cílech a výsledcích v zahraničí. 

- V rámci této KA dojde také ke školení v pokročilé konverzaci v AJ pro odborné 
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zaměstnance (bližší popis vzdělávání viz kapitola 5.5.4 této Studie proveditelnosti). 
- Veškeré náklady na tuto KA5.3 jsou v rozpočtu označeny v názvu slovem PUBLIKACE. 

Podaktivita KA5.5 Zavedení anglického jazyka jako druhého „provozního“ jazyka výzkumné        
organizace vč. jazykového vzdělávání relevantních osob; 

- KA povede ke zlepšení komunikace se zahraničními partnery a výzkumnými 
pracovníky. Ve výsledku tak dojde k navýšení podílu naší účasti v mezinárodním 
výzkumných projektech 

- V rámci této KA dojde ke školení pokročilá konverzace v AJ pro administrativní 
zaměstnance (blíže viz kapitola 5.5.4 této Studie proveditelnosti). 

Podaktivita KA5.6 Podpora vzdělávání v oblasti manažerského stylu řízení v rámci výzkumné 
organizace s důrazem na rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu; 

- Podpora managementu ústavu v rozvoji mezinárodní spolupráce prostřednictvím 
dalšího vzdělávání v této oblasti – proběhne Školení Mezinárodní spolupráce VVI. 

- Blíže viz kapitola 5.5.4 této Studie proveditelnosti. 

Výše uvedené aktivity povedou ke zvýšení internacionalizace VÚRV, což povede ke kvalitativnímu 
růstu úrovně výzkumu a dosažení jeho mezinárodní úrovně – hlavního cíle rozvoje ústavu. 

V rámci projektu nedochází k realizaci totožných aktivit, které byly podpořeny v rámci jiných 
projektů. 

Podkativita KA5.2 je podrobněji rozepsána v samostatné kapitole této SP 5.5.7. 

 

Přehled nákladů KA 

Celkové náklady na tuto aktivitu: 3 858 249,-3 263 349,- Kč (tyto výdaje jsou vyjma výdajů na 
kapitolu rozpočtu 1.2 Jednotkové náklady spojené s realizací KA5.2 – tyto náklady jsou 
uvedeny v kapitole 5.5.7 této SP). 

Položka rozpočtu - přímé výdaje Celkem (Kč) 3 858 249,00 3 263 349,00 

Výdaje na přímé aktivity - investiční 

Stroje a zařízení 0 Kč 

Hardware a osobní vybavení 0 Kč 

Nehmotný investiční majetek 0 Kč 

Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční 

Osobní výdaje                                         1 578 114,00 Kč     

Cestovní náhrady  0 Kč 

Hmotný majetek a materiál 0 Kč 

Nehmotný majetek 0 Kč 

Odpisy 0 Kč 

Nákup služeb                                        2 278 1351 658 
235,00 Kč     

Přímá podpora 0 

 
Všechny náklady na realizaci KA5.3 jsou označeny v názvu položky rozpočtu – PUBLIKACE. Celkem 
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tyto náklady činí 2 154 5031 539 103,- Kč, což je 9,018 % z přímých nákladů. 

Veškeré náklady jsou podrobně popsány v kapitole 7 této Studie proveditelnosti a dále v Přílohách 
projektové žádosti – Komentář k rozpočtu, Realizační tým. 

 

5.5.3. Cílové skupiny 

Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol – kvantifikace cílových skupin je uvedena v kapitole 
4 této Studie proveditelnosti. 

 

5.5.4. Vzdělávání  

V rámci KA5 dojde k těmto vzdělávacím aktivitám relevantních pracovníků.  

Veškeré vzdělávací akce budou ukončeny získáním certifikátu. Získání certifikátu je tedy považováno 
za úspěšné splnění vzdělávací aktivity. 

Veškeré vzdělávací aktivity jsou koncipovány tak, aby jejich účastníci dosáhli bagatelní podpory – 24 
hodin. V případě, že je vzdělávací aktivita plánována na nižší počet hodin, pracovníci se budou 
účastnit ještě dalších vzdělávacích aktivit. Žadatel vede podrobný plán školení po jednotlivých 
pracovnících. 

 
Vzdělávací aktivita 1: Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI 

Kurz: Mezinárodní organizace a projekty v oblasti VaV, význam diplomacie a síťování ve vědě, 
překážky mezinárodní spolupráce. 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (Výzkumní a administrativní 
pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 6 hodin 
Počet zapojených osob: 6 (z RT: odborný gestor projektu a odborný garant aktivit) 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 2 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 4 
 

Vzdělávací aktivita 2: Angličtina – posílení odborných komunikačních dovedností (odborné 
zaměření – KA5.3) 

Konverzační kurzy formou firemní výuky pro středně a více pokročilé, odborné zaměření 
Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol 
Předpokládaná délka trvání: 24 hodin 
Počet zapojených osob: 35 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 35 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 0 
 

Vzdělávací aktivita 3: Angličtina – posílení odborných komunikačních dovedností (KA5.5) 

Konverzační kurzy formou firemní výuky pro středně a více pokročilé, administrativní zaměření 
Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol 
Předpokládaná délka trvání: 24 hodin 
Počet zapojených osob: 14 (z RT: personalista-senior a personalista-junior, IT specialista, 
analytik, popularizátor výsledků, odborný pracovník pro mezinárodní spolupráci) 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 0 
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Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 14 
 

5.5.5. Zahraniční cesty 

Nerelevantní. V rámci této KA5 budou uskutečněny stáže a hostování zahraničních pracovníků, které 
jsou zařazeny do podaktivity KA5.2. Podrobně jsou tyto stáže a hostování zahraničních pracovníků 
popsány v kapitole 5.5.7 této Studie proveditelnosti. 

 

5.5.6. Výstupy aktivity č. 5 

V návaznosti na Přílohu projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF 
dokládáme i výstupy KA5. Jedná se o indikátor 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících 
systému strategického řízení ve výzkumných organizacích. 

Výstupy – indikátor 2 15 02 

Výstup 1: Strategie internacionalizace VÚRV, v.v.i. 

Strategický dokument, navazující na Dlouhodobou a Střednědobou koncepci rozvoje ústavu, ve 
které je rozpracována koncepce mezinárodní spolupráce.  

Dílčí výstup 1: Vytvoření dokumentu Strategie Internacionalizace VÚRV, v.v.i. 
Stručný popis dílčího výstupu: Rozvojový a koncepční dokument, navazující na koncepce 
rozvoje ústavu, který nastaví podmínky pro zlepšení mezinárodní spolupráce v rámci 
VÚRV. Budou zapracovány doporučení k dalšímu rozvoji a posílení mezinárodního 
postavení ústavu i dílčí zkušenosti z realizovaných stáží a navázaných spoluprací. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO4 

Dílčí výstup 2: Implementace Strategie Internacionalizace VÚRV, v.v.i.  
Stručný popis dílčího výstupu: Strategické dokumenty projednává a doporučuje ke 
schválení řediteli Rada instituce. Z jednání je pořízen zápis, který je k dispozici všem 
zaměstnancům prostřednictvím DMS. O schválení je informována porada vedení, v 
zápise z porady je proveden záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem 
pracovníkům ústavu. Pracovníci obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální 
verze je současně dostupná všem v systému DMS.  
Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím schůzky s výzkumnými pracovníky 
(jednorázová akce).   
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO4 

Dílčí výstup 3: Aktualizace souvisejících vnitřních předpisů  
Stručný popis dílčího výstupu: Dílčí kroky, související s rozvojem mezinárodní kariéry, 
budou součástí Kariérního řádu. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO6 

Dílčí výstup 4: Implementace Kariérního řádu 
Stručný popis dílčího výstupu: Aktualizovaný Kariérní řád projednává Rada instituce a 
doporučuje řediteli ke schválení. V zápise z jednání Rady je proveden záznam. Zápis je 
přístupný všem pracovníkům ústavu v systému DMS. Informace o schválení a uvedení 
v platnost nového předpisu je projednána poradou vedení, proveden zápis. Pracovníci 
obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální verze je současně dostupná všem 
v systému DMS. Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím porad odborů a týmů. 
Plnění předpisu je předmětem interního auditu. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO7 
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Další výstupy, které nejsou předmětem Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF: 
Výstupy – indikátor 2 08 00, 2 08 03 a navazující indikátory 
Tyto indikátory jsou podrobně rozepsány v kapitole této Studie proveditelnosti 5.5.4. 
 
Výstupy – indikátor 5 10 17 
Jedná s o jednorázové akce pořádané žadatelem: 

- Seznámení výzkumných pracovníků se Strategií internacionalizace VÚRV (MO4). 
 
Výstupy – indikátor 2 04 03 
Realizováno v rámci KA5.2: Celkem jde o 8 služeb (hostování). Výsledkový indikátor 5 43 10 Počet 
podpořených spoluprací bude celkem 7. Podrobně popsáno v kapitole 5.5.7 této Studie 
proveditelnosti.  

 

5.5.7. Věcný obsah podaktivity č. 5.2 Rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními 
výzkumnými organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se výzkumem 

V rámci KA5.2 dojde k internacionalizaci ústavu prostřednictvím většího propojení se zahraničními 
partnerskými organizacemi v rámci nově vytvořených dohod. Jedná se o těchto 7 institucí:  

- Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norsko,  
- Julius Kühn Institut, Německo,  
- International Institute for Applied Systems Analysis, Vídeň, Rakousko,  
- Volcani Center, Bet-Dagan, Izrael,  
- Universidad Politécnica de Madrid, Španělsko,  
- Agriculture Victoria, Horsham, Victoria, Austrálie,  
- Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), Peking, Čína. 

V průběhu realizace KA5.2 dojde k posílení systémové podpory pobytů a stáží pracovníků ústavu v 
zahraničních partnerských organizacích a hostování zahraničních pracovníků ve VÚRV - 
prostřednictvím této spolupráce se zajistí zvýšení celkové technické dovednosti pracovníků ve 
výzkumu, zejména absolvováním stáží ve vybrané instituci. 

 

Jednotlivé stáže a hostování včetně relevantních indikátorů (2 08 00, 2 08 03, 2 04 03 a 5 43 10): 

Mezinárodní spolupráce 1: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBOR), Ås, Norsko 

Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norsko – prestižní výzkumná instituce, 
která pokrývá velmi podobnou oblast výzkumu jako VÚRV; s touto institucí jsme měli 
společný projekt v rámci Norských fondů (v oblasti genetiky a šlechtění) a rádi bychom 
spolupráci rozšířili na další oblasti (např. technologický rozvoj v oblasti výzkumu 
rostlinné výroby) a seznámili se s úspěšným systémem norského řízení vědy výzkumu a 
řízení instituce. 

Vedoucí pracovníci: 2 osoby z vedení instituce na 10 5 dní – seznámení se s institucí, 
jejím řízením, zaměřením výzkumu a rozvojem v mezinárodní oblasti, výběr dalších 
vhodných oblastí spolupráce. Během deseti dnů vedoucí pracovníci povedou bilaterální 
jednání o administrativních procesech, interních předpisech, navštíví jednotlivá 
pracoviště a seznámí se zajištěním výzkumu a pokusů všech pracovišť v rámci NIBOR. 
Stáže jsou plánovány na III. čtvrtletí/2021. 

o Počet člověkodnů celkem: 120 

Výzkumní pracovníci: 5 vědeckých pracovníků na 15 dní na stáž v oblasti 
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technologického rozvoje výzkumu v rostlinné výrobě; konzultace oblastí výzkumu, 
výzkumných postupů a technik, zjištění možností spolupráce a podávání společných 
projektů. V rámci pobytu bude 5 vědeckých pracovníků dle jejich vědeckého zaměření 
proškoleno norskými kolegy o užívaných technikách a postupech řešení problematiky 
v oblasti rostlinných a environmentálních věd. Stáže jsou plánovány na IV. čtvrtletí/2021. 

o Počet člověkodnů celkem: 75 

Zahraniční odborníci: 2 vědečtí pracovníci na 105 dní – seznámení se s rozsahem a 
výsledky výzkumu VÚRV, konzultace a doporučení možného rozvoje, hledání styčných 
bodů a nástin další spolupráce. V rámci tohoto pobytu 2 norští vědci poskytnou seminář, 
povedou školení a budou pomáhat při zpracování společné žádosti o projekt. Hostování 
je plánováno na I. čtvrtletí/2022.   

o Počet člověkodnů celkem: 230 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 7 

Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 0 

 

Mezinárodní spolupráce 2: Julius Kühn Institut (JKI), Německo 

Julius Kühn Institut, Německo – výzkumná organizace, zastřešující 17 výzkumných ústavů 
rozdělených do 3 oblastí výzkumu - zemědělských ekosystémů a pěstování plodin, genetiky a 
šlechtění a ochrany rostlin; stejné rozdělení a zaměření, jako mají jednotlivé výzkumné odbory 
VÚRV. S výzkumníky z JKI máme společný projekt v 7. rámcovém programu v oblasti GMO a 
Horizon2020 v oblasti ochrany rostlin (houbové choroby), rádi bychom však oblasti spolupráce 
i množství společných projektů významně rozšířili. JKI, vzhledem k jeho zastřešující roli 
(jednotlivé výzkumné ústavy pokrývají prakticky celou šíři výzkumu v oblasti rostlinné výroby) a 
postavení světově uznávané instituce, považujeme za strategického partnera a možnosti 
rozšířit vzájemnou spolupráci a zejména navázat vzájemné vztahy na úrovni vedení obou 
institucí přikládáme velký význam a považujeme ji za zásadní krok v rozvoji internacionalizace 
VÚRV. Navázání spolupráce na vysoké úrovni s JKI je také jedním ze strategických cílů 
mezinárodní spolupráce v Dlouhodobé i Střednědobé koncepci rozvoje ústavu. 

Vedoucí pracovníci: 3 osoby z vedení instituce na 3 dny – seznámení se s institucí, jejím 
řízením, zaměřením výzkumu jednotlivých výzkumných ústavů, organizací výzkumu, 
rozvojem v mezinárodní oblasti a získávání strategických partnerů, výběr dalších 
vhodných oblastí spolupráce, předjednání pobytů výzkumných pracovníků ve vybraných 
ústavech JKI. Během tří dnů vedoucí pracovníci povedou bilaterální jednání o 
administrativních procesech, interních předpisech, navštíví jednotlivá pracoviště a 
seznámí se se zajištěním výzkumu a pokusů všech pracovišť v rámci JKI. Bude připraveno 
znění memoranda o spolupráci mezi VÚRV a JKI. Stáže jsou plánovány na I. 
čtvrtletí/2021. 

o Počet člověkodnů celkem: 9 

Výzkumní pracovníci: 5 vědeckých pracovníků na 15 dní na stáž v oblasti ochrany rostlin 
a šlechtění; konzultace oblastí výzkumu, výzkumných postupů a technik, zjištění 
možností spolupráce a podávání společných projektů nejen celoevropských, ale také 
projektů přeshraniční spolupráce. V rámci pobytu bude 5 vědeckých pracovníků dle 
jejich vědeckého zaměření proškoleno německými kolegy o užívaných technikách a 
postupech řešení problematiky v oblasti rostlinných a environmentálních věd. Připraví 
společně s německými kolegy věcný záměr (koncepci) projektových spoluprací. Stáže 
jsou plánovány na II. čtvrtletí/2021. 

o Počet člověkodnů celkem: 75 



 

56 
  

Technicko-hospodářští pracovníci (THP): 4 pracovníci projektového a personálního 
oddělení na 3 dny – konzultace strategie řízení lidských zdrojů, vyhledávání 
mezinárodních grantových příležitostí, řízení a administrace projektů. V rámci pobytu 
budou 4 pracovníci projektového a personálního oddělení vyškoleni v uvedených 
oblastech o systémech používaných v JKI. Stáže jsou plánovány na I. čtvrtletí/2021. 

o Počet člověkodnů celkem: 12 

Zahraniční odborníci: 3 vedoucí pracovníci na 3 dny – seznámení se s úrovní a oblastmi 
výzkumu a mezinárodní spolupráce, konzultace a poradenství ohledně navazování další 
zahraniční spolupráce se světovými institucemi, strategie vzájemné spolupráce. V rámci 
tohoto pobytu bude finalizováno znění memoranda a dojde k jeho podepsání. Hostování 
je plánováno na II. čtvrtletí/2021. 

45 vědečtíckých pracovníciků na 105 dní, 1 vědecký pracovník na 20 dní – seznámení se 
s rozsahem a výsledky výzkumu VÚRV, konzultace a doporučení možného rozvoje a 
přístupů k vědeckému zkoumání, hledání styčných bodů a nástin další spolupráce. 5 
vědeckých pracovníků zrealizuje odborný seminář a školení k uvedení nových postupů ve 
výzkumu. Vypracují společně s našimi vědeckými pracovníky věcný záměr (koncepci) 
projektových spoluprací. Hostování je plánováno na III. čtvrtletí/2021. 

o Počet člověkodnů celkem: 6984 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 8 

Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 4 

 

Mezinárodní spolupráce 3: International Institute for Applied Systems Analysis, Vídeň, 
Rakousko 

International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Rakousko – mezinárodní 
výzkumná instituce se specifickým způsobem financování (prostřednictvím podpory národních 
organizací - akademií, nadací, agentur a vědeckých rad z 21 zemí všech kontinentů), což jí 
zaručuje absolutní nezávislost na politických a národních zájmech. Pro globálně orientovaný 
výzkum v oblasti studia přírodních ekosystémů, dopadů technologického rozvoje a lidské 
společnosti, jejich vzájemných interakcí a tvorbu strategií udržitelného rozvoje, jakým výzkum 
IIASA nepochybně je, je tento způsob financování zásadní. Přístup této instituce a její výrazně 
interdisciplinární výzkum je pro nás velmi inspirativní a rádi bychom navázali na spolupráci 
probíhající doposud na individuální úrovni (začlenění některých našich vědců do dílčích 
projektů v oblasti matematického modelování v aplikované biologii) a rozšířili ji ve styčných 
oblastech výzkumu. 

Výzkumní pracovníci: 2 vědečtí pracovníci na 230 dní na stáž zaměřenou na rozvoj 
technologií systémů modelování pěstování rostlin; konzultace výzkumných postupů a 
technik, možností spolupráce na projektech IIASA a dalšího zaškolení ve specifických 
výzkumných postupech. Stáže jsou plánovány na IV. čtvrtletí/2020. 

o Počet člověkodnů celkem: 460 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 2 

Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 0 

 

Mezinárodní spolupráce 4: Volcani Center, Bet-Dagan, Izrael 

Volcani Center, Bet-Dagan, Izrael – světová jednička v zemědělských inovacích. Se šesti 
oborově zaměřenými ústavy a dvěma regionálními výzkumnými centry pokrývá 70 % 
zemědělského výzkumu Izraele. Jak přitáhnout špičkové vědce a získat renomé světového lídra 
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jsou jedny z mnoha otázek, které bychom chtěli diskutovat s izraelskými vědci. Navázání 
spolupráce s Volcani Centrem je také jedním ze strategických cílů rozvoje mezinárodní 
spolupráce uvedené v Dlouhodobé i Střednědobé koncepci rozvoje ústavu, záměr však zůstává 
pouze v teoretické rovině, protože na něj nejsou vyčleněny v rámci institucionální podpory 
prostředky a prozatím nemáme s touto institucí společné projekty. 

Vedoucí pracovníci: 3 osoby z vedení instituce na 3 dny – seznámení se s institucí, jejím 
řízením, zaměřením výzkumu jednotlivých výzkumných ústavů, organizací výzkumu, 
strategií ve výběru výzkumných témat, spolupráci se soukromým sektorem a úspěchy 
v mezinárodní oblasti; výběr vhodných oblastí spolupráce. Během tří dnů vedoucí 
pracovníci povedou bilaterální jednání o administrativních procesech, interních 
předpisech, navštíví jednotlivá pracoviště a seznámí se se zajištěním výzkumu a pokusů 
všech pracovišť v rámci Volcani Centra. Bude připraveno znění memoranda o spolupráci 
mezi VÚRV a Volcani Center. Stáže jsou plánovány na IV. čtvrtletí/2021. 

o Počet člověkodnů celkem: 9 

Výzkumní pracovníci: 3 vědečtí pracovníci na 10 dní na stáž v oblasti ochrany rostlin a 
šlechtění; konzultace oblastí výzkumu, výzkumných postupů a technik. V rámci pobytu 
vědečtí pracovníci vypracují věcný záměr spolupráce a připraví podávání společných 
bilaterálních projektů mezi Izraelem a ČR. Stáže jsou plánovány na I. čtvrtletí/2022. 

o Počet člověkodnů celkem: 30 

Technicko-hospodářští pracovníci (THP): 2 pracovníci projektového a personálního 
oddělení na 5 dnů – konzultace strategie řízení lidských zdrojů, vyhledávání 
mezinárodních grantových příležitostí, řízení a administrace projektů. V rámci pobytu 2 
pracovníci projektového a personálního oddělení budou vyškoleni v uvedených 
oblastech o systémech používaných ve Volcani Center. Stáže jsou plánovány na IV. 
čtvrtletí/2021. 

o Počet člověkodnů celkem: 10 

Zahraniční odborníci: 2 vědečtí pracovníci na 5 dní – seznámení se s rozsahem a 
výsledky výzkumu VÚRV, konzultace a doporučení možného rozvoje a přístupů 
k vědeckému zkoumání, hledání styčných bodů a nástin další spolupráce. Během 
hostování vědečtí pracovníci společně s vědeckými pracovníky VÚRV zavedou nové 
technologie do výzkumu a vypracují koncepci společných projektových spoluprací. 
Hostování je plánováno na II. čtvrtletí/2022. 

o Počet člověkodnů celkem: 10 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 6 

Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 2 

 

Mezinárodní spolupráce 5: Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Španělsko 

Universidad Politécnica de Madrid, Španělsko – v letošním roce byla formálně zahájena 
spolupráce podepsáním společného memoranda o rámcové spolupráci v oblasti vědecké práce 
a technologické podpory ve výzkumu biosféry a její dynamiky v kontextu vlivů zemědělské 
výroby. Na toto memorandum bychom rádi navázali praktickými kroky vedoucími k jeho 
naplnění – tzn. upřesněním konkrétní spolupráce, vyhledáním vhodných společných témat a 
projektů apod. 

Vedoucí pracovníci: 3 osoby z vedení instituce na 5 dní – seznámení se s institucí, jejím 
řízením, zaměřením a organizací výzkumu, rozvojem v mezinárodní oblasti, získávání 
strategických partnerů a mezinárodních projektů, prohloubení oblastí spolupráce. 
V rámci tohoto pobytu budou hodnocené realizace věcného záměru stávajícího 
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memoranda o spolupráci. Rovněž budou seznámeni s chodem výzkumných center 
v rámci UPM. Stáže jsou plánovány na I. čtvrtletí/2020 

o Počet člověkodnů celkem: 15 

Výzkumní pracovníci: 5 vědečtí pracovníci na 105 dní na stáž v oblasti digitalizace 
zemědělství a na molekulární techniky rostlin ve výzkumu ochrany rostlin a šlechtění; 
konzultace oblastí výzkumu, výzkumných postupů a technik, zjištění možností 
spolupráce a podávání společných projektů. V rámci pobytu bude 5 vědeckých 
pracovníků dle jejich vědeckého zaměření proškoleno španělskými kolegy o jimi 
využívanými technikami a postupy k řešení problematiky v oblasti digitálního 
zemědělství, molekulární biologie a biotechnologie. Připraví společně se španělskými 
kolegy věcný záměr (koncepci) projektových spoluprací. Stáže jsou plánovány na II. 
čtvrtletí/2020. 

o Počet člověkodnů celkem: 7550 

Technicko-hospodářští pracovníci (THP): 2 pracovníci projektového týmu na 5 dní – 
konzultace vyhledávání mezinárodních grantových příležitostí, řízení a administrace 
evropských projektů. V rámci pobytu 2 pracovníci projektového oddělení budou 
vyškoleni v uvedených oblastech o systémech používaných v UPM. Stáže jsou plánovány 
na I. čtvrtletí/2020. 

o Počet člověkodnů celkem: 10 

Zahraniční odborníci: 2 vedoucí pracovníci na 5 dní – seznámení se s úrovní a oblastmi 
výzkumu a mezinárodní spolupráce, konzultace a poradenství ohledně navazování další 
zahraniční spolupráce, další strategie vzájemné spolupráce. V rámci tohoto pobytu 
budou hodnocené realizace věcného záměru stávajícího memoranda o spolupráci. 
Rovněž budou seznámeni s chodem výzkumných a pokusných pracovišť v rámci VÚRV. 
Hostování je plánováno na II. čtvrtletí/2020. 

4 vědečtí pracovníci na 5 dní – seznámení se s rozsahem a výsledků výzkumu VÚRV, 
konzultace a doporučení možného rozvoje a přístupů k vědeckému zkoumání, hledání 
styčných bodů a nástin další spolupráce. Během hostování vědečtí pracovníci společně s 
vědeckými pracovníky VÚRV zavedou nové technologie do výzkumu a vypracují koncepci 
společných projektových spoluprací. Hostování je plánováno na III. čtvrtletí/2020. 

o Počet člověkodnů celkem: 30 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 8 

Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 2 

 

Mezinárodní spolupráce 6: Agriculture Victoria, Horsham Grains Innovation Park, Victoria, 
Austrálie 

Agriculture Victoria, Horsham Grains Innovation Park (GIP), Victoria, Austrálie – Austrálie se 
intenzivně připravuje na příchod globálních změn, oblast zemědělství a pěstování plodin 
nevyjímaje. Navázání spolupráce a rozvoj výzkumu v této oblasti je také jednou z výzkumných 
priorit ústavu. Již v minulosti spolupracoval tým naší genobanky s dr. Robertem Reddenem, 
kurátorem Australské genové banky obilnin v Horshamu. 

Výzkumní pracovníci: 2 vědečtí pracovníci na 30 dní na stáž v oblasti výzkumných 
technologií v oblasti globálních změn; konzultace oblastí výzkumu, výzkumných postupů 
a technik. V rámci pobytu vědečtí pracovníci budou školeni o technologických postupech 
při řešení výzkumu interakce hostitel – patogen u polních plodin a metody a způsob 
hodnocení vlivu změny klimatu na tyto interakce. Připraví věcný záměr o mezinárodní 
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spolupráci v uvedených oblastech výzkumu. Stáže jsou plánovány na II. čtvrtletí/2022. 

o Počet člověkodnů celkem: 60 

Zahraniční odborníci: 2 vědečtí pracovníci na 230 dní – zavedení nových metod 
výzkumu v zemědělství v návaznosti na globální oteplování a hrozby sucha, seznámení se 
s rozsahem a výsledky výzkumu VÚRV. V rámci pobytu hostující vědečtí pracovníci 
budou školit naše pracovníky a zavedou metody a postupy výzkumu vlivu změny klimatu 
na interakce hostitel – patogen u polních plodin ve VÚRV. Vypracují společně 
s pracovníky VÚRV projektový záměr o mezinárodní spolupráci. Hostování je plánováno 
na III. čtvrtletí/2022. 

o Počet člověkodnů celkem: 460 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 2 

Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 0 

 

Mezinárodní spolupráce 7: Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), Peking, Čína 

Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), Peking, Čína – v roce 2017 byla formálně 
zahájena spolupráce podepsáním společného memoranda o rámcové spolupráci v oblasti 
zemědělského výzkumu. Na toto memorandum bychom rádi navázali praktickými kroky 
vedoucími k jeho naplnění – tzn. upřesněním konkrétní spolupráce, vyhledáním vhodných 
společných témat a projektů apod. V současnosti realizujeme jeden společný projekt v 
programu Horizon2020 v oblasti šlechtění rostlin. 

Vedoucí pracovníci: 5 osob z vedení instituce na 5 dní – seznámení se s institucí, jejím 
řízením, zaměřením a organizací výzkumu, rozvojem v mezinárodní oblasti, získávání 
strategických partnerů a mezinárodních projektů, prohloubení oblastí spolupráce. V 
rámci tohoto pobytu budou hodnocené realizace věcného záměru stávajícího 
memoranda o spolupráci. Rovněž budou seznámeni s chodem výzkumných pracovišť a 
institucí v rámci CAAS. Stáže jsou plánovány na III. čtvrtletí/2020. 

o Počet člověkodnů celkem: 25 

Výzkumní pracovníci: 45 vědečtíckých pracovníciků na 105 dní a 1 pracovník na 11 dní 
na stáž v oblasti ochrany rostlin a šlechtění s využitím nových technologií; konzultace 
oblastí výzkumu, výzkumných postupů a technik, zjištění možností spolupráce a 
podávání společných projektů. V rámci pobytu bude 5 vědeckých pracovníků dle jejich 
vědeckého zaměření proškoleno čínskými kolegy o jimi využívanými technikami a 
postupy k řešení problematiky v oblasti molekulární biologie a biotechnologie. Připraví 
společně s čínskými kolegy věcný záměr (koncepci) projektových spoluprací bilaterálních 
i evropských. Stáže jsou plánovány na IV. čtvrtletí/2020. 

o Počet člověkodnů celkem: 5175 

Zahraniční odborníci: 4 vedoucí pracovníci na 5 dní – seznámení se s úrovní a oblastmi 
výzkumu a mezinárodní spolupráce, konzultace a poradenství ohledně navazování další 
zahraniční spolupráce, další strategie vzájemné spolupráce. V rámci tohoto pobytu 
budou hodnocené realizace věcného záměru stávajícího memoranda o spolupráci. 
Rovněž budou seznámeni s chodem výzkumných a pokusných pracovišť v rámci VÚRV 
Hostování je plánováno na IV. čtvrtletí/2020. 

34 vědečtíckých pracovníciků na 15 dní  a jeden pracovník na 10 dní – seznámení se 
s rozsahem a výsledky výzkumu VÚRV, konzultace a doporučení možného rozvoje a 
přístupů k vědeckému zkoumání, hledání styčných bodů a nástin další spolupráce. 
Během hostování vědečtí pracovníci společně s vědeckými pracovníky VÚRV zavedou 
nové technologie do výzkumu a vypracují koncepci společných projektových spoluprací. 
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Hostování je plánováno na IV. čtvrtletí/2020. 

o Počet člověkodnů celkem: 7580 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 10 

Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 0 

 

Přehled nákladů KA5.2 

Celkové náklady na tuto podaktivitu: 3 905 9344 597 370,00 Kč 

Položka rozpočtu Celkem (Kč) 3 905 9344 597 370,00 

Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční 

Osobní výdaje  0 Kč 

Přímá podpora (mzdové příspěvky) 0 Kč 

Položka rozpočtu – jednotkové náklady související s volitelnou podaktivitou č. 5.2 

Částka uvedená v položce rozpočtu 1.2 Celkem (3 905 934K4 597 370,00 Kč 

Jednotkové náklady na tuto aktivitu jsou doloženy v Příloze projektové žádosti – Kalkulačka stáží. 

 

 

5.6. Aktivita č. 6 – Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a 
transferu technologií (KA6) 

5.6.1. Současný stav strategického nastavení mezisektorové spolupráce 

Mezisektorová spolupráce je jednou z nejdůležitějších aktivit ústavu; je nedílnou součástí aktivit 
spadajících do hlavní činnosti ústavu definovaných zřizovací listinou instituce. Spolupráce instituce 
s aplikační sférou probíhá v několika rovinách. V prvé řadě se jedná o společné řešení výzkumných 
projektů, zejména prostřednictvím projektů grantových agentur, zaměřených na poskytování 
podpory v oblasti aplikovaného výzkumu (NAZV, TAČR). Ústav rovněž intenzivně rozvíjí tzv. smluvní 
výzkum, který v současnosti tvoří cca 7 % z celkového rozpočtu ústavu. Smluvní výzkum zahrnuje 
převážně firemní polní pokusy pro firmy a řešení problematiky v oblasti rostlinné výroby. Řešení je 
orientováno jak na soukromý, tak i státní sektor. K tomuto účelu se využívají dostupné infrastruktury, 
metody a technologie vyvinuté, či optimalizované výzkumnými pracovníky VÚRV.  

Velký důraz je kladen také na poradenství zajišťované prostřednictvím dotačního titulu MZe ČR, v 
rámci diseminace výsledků plánované ve výzkumných projektech a v rámci institucionálního projektu. 
Každý výzkumný tým nebo pokusná stanice v rámci svých činností provádí některou z uvedených 
forem poradenství. Individuální konzultace, prohlídky porostů a řešení konkrétních problémů na 
úrovni farem probíhá na bázi dobrovolnosti a ve spolupráci s daným podnikem. Dotační titul MZe 
podporuje rovněž i transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe. Program „VÚRV Poradenství“ 
zajišťuje podporu zemědělců, agronomů ve spolupráci nevládních organizací, působících v oblasti 
zemědělství s využitím výzkumné infrastruktury ústavu a know-how našich výzkumných i pokusných 
pracovišť. VÚRV, v.v.i. proto pořádá či spoluorganizuje celou řadu seminářů, polních dnů a školení 
pro zemědělskou veřejnost. Tato setkání jsou využívána nejen k přenosu výsledků výzkumu do praxe, 
ale také k navázání další spolupráce v rámci řešení projektů a realizace jejich výsledků v praxi. 

VÚRV, v.v.i. je rovněž zapojen do tří oborových platforem, prostřednictvím kterých se mimo jiné 
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zajišťuje i poradenství. Jsou to Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií, Česká 
technologická platforma pro zemědělství a Česká technologická platforma pro ekologické 
zemědělství. Členy jsou výzkumné ústavy, univerzity, profesní svazy, zemědělské a potravinářské 
podniky i nevládní organizace. Spolupráce v rámci uvedených platforem je zaměřena na podporu 
transferu poznatků výzkumu do zemědělské praxe, zejména formou přednášek, workshopů, 
seminářů, článků, publikací, poradenství apod. a s tím spojených vědeckých, výzkumných, 
technologických a inovačních aktivit. 

Ústav aktivně přistupuje k vyhledávání možností navázání další spolupráce, mj. prostřednictvím 
organizování návštěv zájmových organizací typu asociací zemědělců, agrární komory apod. či 
odborně orientovaných členů zastupitelských orgánů (Zemědělský výbor PSP ČR) spojených 
s propagací činností ústavu. 

Strategie rozvoje poradenství a smluvního výzkumu je koncepčně zakotvena ve Střednědobé 
koncepci rozvoje VÚRV, v.v.i. z prosince 2018, strategie mezisektorové spolupráce a transferu 
technologií jako taková není v koncepčních dokumentech ústavu rozpracována.  

Problematiku ochrany duševního vlastnictví na úrovni ústavu ošetřuje Směrnice Ochrana a 
uplatňování práv duševního vlastnictví  ve VÚRV, která cituje a upravuje zejména zákonné  
povinnosti a má poměrně restriktivní charakter; úpravy ve smyslu evidence, schvalování a podpory 
průmyslové právní ochrany předmětů průmyslového vlastnictví je v praxi realizována jen z části a 
např. oblast odměňování se realizuje výhradně v rámci hodnocení výzkumných pracovníků (upraveno 
kariérním řádem), úprava odměňování dle této směrnice se nevyužívá. 

Podobně tak problematika komercionalizace je upravena Směrnicí Systém pro komercionalizaci 
výzkumu a vývoje, která rozvádí kroky a postupy vedoucí k podpoře komercionalizace, ale v praxi se 
uplatňuje v zásadě jediný postup a to takový, že jak realizace právní ochrany, tak i případná 
komercionalizace výsledků je součástí schválených návrhů výzkumných projektů, kdy poskytovateli 
grantové podpory je vyžadováno jejich plnění a mimo tento rámec k dalším krokům v oblasti právní 
ochrany a komercionalizace výsledků dochází jen výjimečně. To znamená, že se tak děje na úrovni 
řešitelských týmů a podpora či strategie na úrovni ústavu chybí. Celoústavní řešení se omezuje na 
zajištění podpory administrace užitných vzorů a patentů, a to v omezeném rozsahu prostřednictvím 
pracovníka na DPP, což je pro současné potřeby rozvoje ústavu zcela nedostatečné. Problematika 
ochrany duševního vlastnictví a komercionalizace není zakotvena ani v organizačním řádu instituce.    

Pro usnadnění orientace ve vnitřních předpisech organizace dokládáme v Příloze projektové žádosti -
Schéma vnitřních předpisů VÚRV. 

Tato kapitola je z hlediska analýzy potřeb podrobně rozebrána v Příloze projektové žádosti – 
Potřebnost projektu. 

 

5.6.2. Věcný obsah aktivity č. 6  

Harmonogram KA: 1/2020 – 12/2022 – viz Příloha projektové žádosti – Harmonogram klíčových 
aktivit. Harmonogram jednotlivých níže uvedených podaktivit je uveden pouze v této Příloze. 

Cíl KA: Cílem aktivity je kvalitativně zlepšit procesy v oblastech, ve kterých byly ve výše uvedené 
kapitole 5.2.1 této Studie proveditelnosti identifikovány nedostatky. 

Hlavní cílem KA je strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií. 

Dílčí cíle identifikujeme následující: 

- Vytvoření a implementace Strategie transferu technologií a mezisektorové 
spolupráce. 

- Aktualizace či vytvoření vnitřních dokumentů, směrnic a předpisů s touto oblastí 
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souvisejících. 
- Seznámení výzkumných pracovníků VÚRV s relevantními postupy, strategiemi, 

dokumenty, vnitřními předpisy. 
- Proškolení pracovníků v oblasti transferu znalostí a technologií, podpory inovací, 

komercializace, duševního vlastnictví a jeho ochrany a spolupráce s aplikační sférou v 
oblasti VVI. 

- Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit směrem k aplikační sféře. 

Kdo odpovídá za realizaci KA: Odborný gestor projektu, který deleguje zodpovědnost za realizaci této 
KA na Odborného garanta aktivit, ten má k dispozici odborný tým KA6 – viz Kapitola 5.1 této Studie 
proveditelnosti nebo informace z přílohy projektové žádost – Realizační tým 

Témata a činnosti: 

KA6 – Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií bude po 
obsahové náplni čítat následující podaktivity, které jsou pro přehlednost očíslovány dle podaktivit 
uvedených ve výzvě: 

Podaktivita KA6.1 Vytvoření a implementace Strategie nakládání s duševním vlastnictvím, 
transferu znalostí a technologií a mezisektorové spolupráce 

- Vytvoření a implementace Strategie transferu technologií a mezisektorové 
spolupráce. 

- Zajištění strategické podpory této problematiky a implementace do souvisejících 
interních předpisů a novelizace stávajících.  

- Podrobně je výstup této podaktivity popsán v kapitole 5.6.6 této Studie 
proveditelnosti a také v Příloze projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů 
k naplnění indikátorů ESF. 

- V rámci realizace podaktivity počítáme také se Seznámením výzkumných pracovníků 
se strategií transferu technologií a mezisektorové spolupráce (MO5) – jednorázová 
akce. 

Podaktivita KA6.3 Zaškolení v problematice ochrany duševního vlastnictví, transferu 
technologií a mezisektorové spolupráce  

- V rámci realizace této KA proběhnou školení Transfer znalostí a technologií, podpora 
inovací, komercializace, Duševní vlastnictví a jeho ochrana, Spolupráce s aplikační 
sférou v oblasti VVI). 

- Blíže viz kapitola této Studie proveditelnosti 5.6.4. 

Podaktivita KA6.12 Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit v oblasti TT směrem k aplikační 
sféře 

- Integrace problematiky transferu technologií do stávajících programů instituce - 
rozvoj a podpora další spolupráce v rámci probíhajícího programu pro poradenství; 
rozšíření tohoto programu o podporu transferu technologií, podpora propagačních 
aktivit. 

 

Přehled nákladů KA 

Celkové náklady na tuto aktivitu: 2 231 359,2 Kč 

Položka rozpočtu - přímé výdaje Celkem (Kč) 2 231 359,20 

Výdaje na přímé aktivity - investiční 

Stroje a zařízení 0 Kč 
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Hardware a osobní vybavení 0 Kč 

Nehmotný investiční majetek 0 Kč 

Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční 

Osobní výdaje                                         2 013 559,20 Kč     

Cestovní náhrady  0 Kč 

Hmotný majetek a materiál 0 Kč 

Nehmotný majetek 0 Kč 

Odpisy 0 Kč 

Nákup služeb                                            217 800,00 Kč     

Přímá podpora 0 Kč 

 
Veškeré náklady jsou podrobně popsány v kapitole 7 této Studie proveditelnosti a dále v Přílohách 
projektové žádosti – Komentář k rozpočtu, Realizační tým. 

 

5.6.3. Cílové skupiny 

Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol – kvantifikace cílových skupin je uvedena v kapitole 
4 této Studie proveditelnosti. 

 

5.6.4. Vzdělávání  

V rámci KA6 dojde k níže uvedeným vzdělávacím aktivitám relevantních pracovníků.  

Veškeré vzdělávací akce budou ukončeny získáním certifikátu. Získání certifikátu je tedy považováno 
za úspěšné splnění vzdělávací aktivity. 

Veškeré vzdělávací aktivity jsou koncipovány tak, aby jejich účastníci dosáhli bagatelní podpory – 24 
hodin. V případě, že je vzdělávací aktivita plánována na nižší počet hodin, pracovníci se budou 
účastnit ještě dalších vzdělávacích aktivit. Žadatel vede podrobný plán školení po jednotlivých 
pracovnících. 

 
Vzdělávací aktivita 1: Transfer znalostí a technologií, podpora inovací, komercializace 
Organizační zajištění transferu technologií ve výzkumné organizaci, podpora a řízení inovací, podpora 
startup společností; komercializace výstupů a její překážky, licenční smlouvy ve VVI, spin-off 
společnosti 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (výzkumní a administrativní 
pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 24 hodin 
Počet zapojených osob: 3 (z RT: odborný pracovník pro transfer technologií) 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 2 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 1 

 
Vzdělávací aktivita 2: Duševní vlastnictví a jeho ochrana  
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Patenty a užitné vzory, patentová přihláška, Úřad průmyslového vlastnictví, ostatní mezinárodní 
organizace a smlouvy, autorská práva ve VaV, Open access, software, ochrana designu, ochranné 
známky, obchodní tajemství, know-how 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (výzkumní a administrativní 
pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 24 hodin 
Počet zapojených osob: 3 (z RT: odborný pracovník pro transfer technologií) 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 2 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 1 

 
Vzdělávací aktivita 3: Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI 
Základní principy spolupráce s aplikační sférou, bariéry a jejich překonávání, aplikace výzkumných 
projektů 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (výzkumní a administrativní 
pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 12 hodin 
Počet zapojených osob: 6 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 5 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 1 
 

5.6.5. Zahraniční cesty 

Nerelevantní. V rámci KA6 nebudou realizovány žádné zahraniční pracovní cesty. 
 

5.6.6. Výstupy aktivity č. 6 

V návaznosti na Přílohu projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF 
dokládáme i výstupy KA6. Jedná se o indikátor 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících 
systému strategického řízení ve výzkumných organizacích. 

Výstupy – indikátor 2 15 02 

Výstup 1: Strategie nakládání s duševním vlastnictvím, transferu znalostí a technologií a 
mezisektorové spolupráce 

Sjednocení jednotlivých realizovaných kroků a postupů v oblasti rozvoje mezisektorové 
spolupráce a transferu technologií, strategický přístup k problematice ochrany duševního 
vlastnictví, zajištění strategické podpory této problematiky a implementace do souvisejících 
interních předpisů a novelizace stávajících a Integrace problematiky transferu technologií do 
stávajících programů instituce. 

Dílčí výstup 1: Analýza stávající situace, stávající dokumenty, které tuto problematiku 
řeší. 
Stručný popis dílčího výstupu: Problematiku řeší Směrnice Ochrana a uplatňování práv 
duševního vlastnictví a Směrnice Systém pro komercionalizaci výzkumu a vývoje, 
neodpovídají však současným potřebám ústavu; otázka mezisektorové spolupráce a 
transferu technologií není v interních dokumentech ústavu rozpracována. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO3 

Dílčí výstup 2: Vytvoření dokumentu Strategie transferu technologií a mezisektorové 
spolupráce 
Stručný popis dílčího výstupu: Sjednocení jednotlivých realizovaných kroků a postupů v 
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oblasti rozvoje mezisektorové spolupráce a transferu technologií, zajištění strategické 
podpory této problematiky. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO4 

Dílčí výstup 3: Implementace Strategie transferu technologií a mezisektorové 
spolupráce  
Stručný popis dílčího výstupu: Strategické dokumenty projednává a doporučuje ke 
schválení řediteli Rada instituce. Z jednání je pořízen zápis, který je k dispozici všem 
zaměstnancům prostřednictvím DMS. O schválení je informována porada vedení, v 
zápise z porady je proveden záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem 
pracovníkům ústavu. Pracovníci obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální 
verze je současně dostupná všem v systému DMS.  
Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím schůzky s výzkumnými pracovníky 
(jednorázová akce). 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO5 

Dílčí výstup 3: Aktualizace Směrnice Ochrana a uplatňování práv duševního vlastnictví 
a Směrnice Systém pro komercionalizaci výzkumu a vývoje a souvisejících vnitřních 
předpisů v oblastech souvisejících s touto problematikou 
Stručný popis dílčího výstupu: Aktualizace Směrnice Ochrana a uplatňování práv 
duševního vlastnictví a Směrnice Systém pro komercionalizaci výzkumu a vývoje, 
aktualizace Organizačního řádu.  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO6 

Dílčí výstup 5: Implementace vnitřních předpisů Směrnice Ochrana a uplatňování práv 
duševního vlastnictví a Směrnice Systém pro komercionalizaci výzkumu a vývoje  
Stručný popis dílčího výstupu: Směrnice schvaluje a podepisuje ředitel. Ke schválení 
doporučuje vedení ústavu prostřednictvím porady vedení. V zápise z porady je proveden 
záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem pracovníkům ústavu. Pracovníci obdrží 
dokument nového předpisu e-mailem, aktuální verze je současně dostupná všem v 
systému DMS. Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím porady vedení a porad 
odborů a týmů – není jednorázová akce.  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO6 

 
Další výstupy, které nejsou předmětem Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF: 
Výstupy – indikátor 2 08 00, 2 08 03 a navazující indikátory 
Tyto indikátory jsou podrobně rozepsány v kapitole této Studie proveditelnosti 5.6.4. 
 
Výstupy – indikátor 5 10 17 
Jedná se o jednorázová akce pořádané žadatelem: 

- Seznámení výzkumných pracovníků se strategií transferu technologií a 
mezisektorové spolupráce (MO5). 

 
Výstupy – indikátor 2 04 03 

V rámci této KA nerealizováno. 

 

 

5.7. Aktivita č. 8 – Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje 
(KA8) 
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5.7.1. Současný stav strategického nastavení popularizace ve výzkumné organizaci 

Strategické nastavení popularizace je v instituci na velmi nízké úrovni, do značné míry přetrvává stav 
z předchozích desetiletí, kdy popularizační aktivity nebyly požadované, hodnocené a nepřinášely 
měřitelný prospěch, instituce tak neměla motivaci zakotvit ve svých vnitřních dokumentech pozice 
a procesy, které by se k popularizaci vztahovaly. Výzkumní pracovníci nejsou k popularizaci 
systematicky vedeni a až na několik výjimek nemají s popularizací žádné zkušenosti, nejsou k tomu 
motivování a školeni a v rámci instituce absentuje centrální podpora, koordinace a evidence 
popularizačních aktivit a cílená strategie, kam a v jaké míře popularizační aktivity směřovat. 
V posledních dvou letech se aktivity v oblasti popularizace značně zintenzivnily, nicméně se tak děje 
ad-hoc pověřením vybraných výzkumných nebo administrativních pracovníků. V instituci chybí 
pozice, která by zajišťovala „překlad“ výsledků z vědeckého jazyka do populárnější formy, tuto 
činnost zajišťují výzkumní pracovníci sami, a to dle svých možností a schopností, obecně 
v neuspokojivé kvalitě. Tok informací směrem k veřejnosti je oborově nevyvážený a některé oblasti 
jinak kvalitního výzkumu proto nejsou popularizovány vůbec. Pro popularizaci výsledků výzkumu 
instituce je vyčleněno málo finančních prostředků, a to jak na pracovní kapacity, tak i na externí 
služby (média, PR) nebo vlastní infrastrukturu. Instituce se snaží k popularizaci využívat možnosti 
jiných veřejných institucí, v poslední době popularizuje zejména přes akce Národního zemědělského 
muzea. Nově se instituce snaží popularizovat výzkum také na sociálních sítích, činnost však zajišťuje 
pracovnice knihovny vytížená řadou dalších úkolů a aktualizace profilů je spíše sporadická. 
Propagační materiály ústavu nesplňují současná kritéria na kvalitu tohoto typu publikací. 

Zájem veřejnosti o výzkum ve VÚRV je velký, interní statistiky se o návštěvnosti se ovšem nevedou. 
Vstupní prostory hlavní budovy instituce, budovu genobanky a přednáškovou budovu (aula) 
navštěvují během akcí stovky návštěvníků (žáci, studenti, odborná veřejnost), zejména ze strany škol 
je narůstající zájem o exkurze atd. V městské části Praha 6 se VÚRV v průběhu let etabloval jako 
atraktivní výzkumná instituce pro návštěvy tříd žáků základních i středních škol. Nedostatkem je, že 
technická infrastruktura a forma prezentace v prostorách kontaktu s veřejností má archaickou 
podobu typu dřevěných vitrín a statických exponátů, což již řadu let nekoresponduje se současnými 
trendy prezentace a pro žáky a studenty není atraktivní. Pro příjem žáků a studentů a realizaci 
edukačních aktivit se současné jednací místnosti ústavu jeví jako neadekvátní a pro rozšíření těchto 
aktivit nejsou vhodné. 

V rámci této aktivity chceme eliminovat výše zmíněné nedostatky:  

(1) ve vytvoření Strategie pro popularizaci činností a výsledků instituce,  
(2) v strategickém nastavení popularizace vytvořením pozic (dílčí úvazky) popularizátora, PR 
manažera a koordinátora aktivit kontaktu s veřejností, včetně včlenění kompetencí těchto 
pozic do vnitřních předpisů instituce,  
(3) v nedostatečných zkušenostech výzkumných pracovníků jejich proškolením,  

(4) v technické infrastruktuře míst kontaktu s veřejností zajistit jejich up-grade na úroveň 
aktuálního standardu prezentace. 

Pro usnadnění orientace ve vnitřních předpisech organizace dokládáme v Příloze projektové žádosti -
Schéma vnitřních předpisů VÚRV. 

Tato kapitola je z hlediska analýzy potřeb podrobně rozebrána v Příloze projektové žádosti – 
Potřebnost projektu. 

 

5.7.2. Věcný obsah aktivity č. 8  

Harmonogram KA: 1/2020 – 12/2022 – viz Příloha projektové žádosti – Harmonogram klíčových 
aktivit. 
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Harmonogram jednotlivých níže uvedených podaktivit je uveden pouze v této Příloze. 

Cíl KA: Cílem aktivity je kvalitativně zlepšit procesy v oblastech, ve kterých byly ve výše uvedené 
kapitole 5.2.1 této Studie proveditelnosti identifikovány nedostatky. 

Hlavní cílem KA je strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje. 

Dílčí cíle identifikujeme následující: 

- Vytvoření a implementace Strategie pro popularizaci činností a výsledků instituce. 
- Aktualizace či vytvoření vnitřních dokumentů a předpisů s touto oblastí souvisejících. 
- Seznámení výzkumných pracovníků VÚRV s relevantními postupy, strategiemi, 

dokumenty, vnitřními předpisy. 
- Proškolení pracovníků v oblasti popularizace a medializace vědy a výzkumu, 

copywritingu, grafického zpracování dokumentů a proškolení administrátora 
webových stránek. 

- Rozvoj systémových propagačních aktivit VaV 
- Dovybavení a upgrade expozic, které slouží k popularizaci VaV. 

Kdo odpovídá za realizaci KA: Odborný gestor projektu, který deleguje zodpovědnost za realizaci této 
KA na Odborného garanta aktivit (označen názvem POPULARIZACE), ten má k dispozici odborný tým 
KA8 – viz Kapitola 5.1 této Studie proveditelnosti nebo informace z přílohy projektové žádost – 
Realizační tým. Veškeré pracovní pozice a náklady spojené s realizací této KA jsou označeny v názvu 
slovem POPULARIZACE. 

 

Témata a činnosti: 

KA8 – Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje bude po obsahové náplni čítat 
následující podaktivity, které jsou pro přehlednost očíslovány dle podaktivit uvedených ve výzvě: 

Podaktivita KA8.1 Vytvoření či aktualizace a následná implementace Strategie pro 
popularizaci činností a výsledků instituce 

- Vytvoření a implementace Strategie pro popularizaci činností a výsledků 
instituce, úprava. 

- Zajištění strategické podpory této problematiky a implementace do souvisejících 
interních předpisů a novelizace stávajících – Směrnice popularizace činností a 
výsledků výzkumu a komunikace s veřejností, Organizační řád. 

- Podrobně je výstup této podaktivity popsán v kapitole 5.7.5 této Studie 
proveditelnosti a také v Příloze projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů 
k naplnění indikátorů ESF. 

- Vytvoření Plánu propagačních materiálů a akcí ústavu.  

Podaktivita KA8.2 Rozvoj lidských zdrojů pro popularizaci (školení apod.) 

- Vzdělávání výzkumných pracovníků VÚRV v oblasti popularizace a komunikace 
s cílem zvýšení prezentace výsledků ústavu. 

-  Jedná se o školení výzkumných a administrativních pracovníků v oblasti 
popularizace výsledků výzkumu, copywritingu a grafického zpracování 
dokumentů.  

- Podrobně jsou tyto vzdělávací aktivity popsány v kapitole 5.7.4 této Studie 
proveditelnosti. 

Podaktivita KA8.3 Tvorba a pilotáž nových populárně naučných programů, které slouží k 
propagaci VaV 

- Systémové propagační aktivity VaV - upgrade webových stránek – zavedení 
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pravidelného informování veřejnosti o významných výsledcích ústavu. 

Podaktivita KA8.4 Dovybavení či upgrade expozic, které slouží k popularizaci VaV (včetně 
instalace) a vytvoření popularizačních aktivit nově přijatými pracovníky 

- Up-grade čtyř prostor kontaktů s veřejností (vstupní vestibul areálu, hlavní 
budova vestibul + chodba u knihovny, aula, vestibul genobanky) osazení 
podsvícených informačních panelů a obrazovek, instalace interaktivních prvků a 
moderních vitrín s exponáty, související drobné technické úpravy místností 
(elektroinstalace apod.). 

- Příprava a realizace digitálních prezentací, typových přednáškových 
popularizačních programů, tištěných materiálů a exponátů, perodický infolist (v 
digitální verzi) apod. 

- Vytvoření pracovních pozic realizace popularizačních aktivit pracovníky přijatými 
na nové pozice (v rozpočtu projektu označeni v názvu položky rozpočtu slovem 
POPULARIZACE).  

 

Přehled nákladů KA 

Celkové náklady ta tuto aktivitu: 4 318 547,043 769 009,04 Kč 

Položka rozpočtu - přímé výdaje - 
popularizace 

Celkem (Kč) 4 318 547,043 769 009,04 

Výdaje na přímé aktivity - investiční 

Stroje a zařízení 0 Kč 

Hardware a osobní vybavení 0 Kč 

Nehmotný investiční majetek 0 Kč 

Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční 

Osobní výdaje                                         2 477 660,04 Kč     

Cestovní náhrady                                             0 Kč     

Hmotný majetek a materiál                                            488 894483 829,00 
Kč     

Nehmotný majetek                                                7 500,00 Kč     

Odpisy 0 Kč 

Nákup služeb                                        1 344 520800 020,00 
Kč     

Přímá podpora 0 Kč 

 
Veškeré náklady na tuto KA8 jsou v rozpočtu projektu označeny u položky rozpočtu jako 
POPULARIZACE. Celkem činí 4 318 574,043 769 009,04, což je 18,0719,34 % z PN. 
Veškeré náklady jsou podrobně popsány v kapitole 7 této Studie proveditelnosti a dále v Přílohách 

projektové žádosti – Komentář k rozpočtu, Realizační tým. 
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5.7.3. Cílové skupiny 

Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol. 

Žáci základních a středních škol. 

Kvantifikace cílových skupin je uvedena v kapitole 4 této Studie proveditelnosti. 

 

5.7.4. Vzdělávání  

V rámci KA8 dojde k níže uvedeným vzdělávacím aktivitám relevantních pracovníků.  

Veškeré vzdělávací akce budou ukončeny získáním certifikátu. Získání certifikátu je tedy považováno 
za úspěšné splnění vzdělávací aktivity. 

Veškeré vzdělávací aktivity jsou koncipovány tak, aby jejich účastníci dosáhli bagatelní podpory – 24 
hodin. V případě, že je vzdělávací aktivita plánována na nižší počet hodin, pracovníci se budou 
účastnit ještě dalších vzdělávacích aktivit. Žadatel vede podrobný plán školení po jednotlivých 
pracovnících. 

Vzdělávací aktivita 1: Školení výzkumných pracovníků „Popularizace a medializace vědy a 
výzkumu“ 

Školení pro získání dovedností, potřebných pro popularizaci výsledků výzkumu: science 
communication, práce s veřejností, práce se sdělovacími prostředky. 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (výzkumní a administrativní 
pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 12 hodin 
Počet zapojených osob: 10 (z RT: POPULARIZACE Mediální specialista) 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 8 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 2 

 
Vzdělávací aktivita 2: Školení copywritingu 
Školení pro vědecké a administrativní pracovníky – psaní pro web. 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (výzkumní a administrativní 
pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 12 hodin 
Počet zapojených osob: 2  

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 1 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 1 

 
Vzdělávací aktivita 3: Školení grafické zpracování dokumentů 
Školení pro administrativní pracovníky – grafická úprava dokumentů 1 a 2 - práce s programem 
grafické úpravy dokumentů Adobe InDesign – základní a pokročilý kurz. 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (administrativní pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 40 hodin (24 + 16 hodin) 
Počet zapojených osob: 2 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 0 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 2 (započítáváme 
pouze jednou, jelikož jde o navazující kurz, kterého se zúčastní 2 osoby). 
 

Vzdělávací aktivita 4: Školení administrátora webových stránek 
Kurz Wordpress pro pokročilé uživatele - kurz seznámí účastníky s pokročilejšími nástroji redakčního 
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systému Wordpress. Seznámí účastníky s nastavením grafického vzhledu stránek pomocí 
kaskádových stylů, s vytvářením MENU a bočních panelů. Účastníci se dále seznámí s vytvářením 
šablon, s použitím zásuvných modulů a mnoho dalšího. 

Skupina: Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol (administrativní pracovníci) 
Předpokládaná délka trvání: 40 hodin 
Počet zapojených osob: 2 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků: 0 
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků: 2 
 

5.7.5. Výstupy aktivity č. 8 

V návaznosti na Přílohu projektové žádosti – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF 
dokládáme i výstupy KA8. Jedná se o indikátor 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících 
systému strategického řízení ve výzkumných organizacích. 

Výstupy – indikátor 2 15 02 

Výstup 1: Strategie pro popularizaci činností a výsledků instituce 

Dílčí výstup 1: Vytvoření strategického dokumentu Koncepce prezentace a 
komunikační strategie ústavu  
Stručný popis dílčího výstupu: koncepční dokument popularizace činností a výsledků a 
komunikace s veřejností. Dokument stanovuje postupy, procesy a odpovědnosti v oblasti 
prezentace výsledků výzkumu instituce, jejich popularizace a komunikace s veřejností. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO4 

Dílčí výstup 2: Implementace Koncepce prezentace a komunikační strategie ústavu 
Stručný popis dílčího výstupu: Koncepci schvaluje a podepisuje ředitel. Ke schválení 
doporučuje vedení ústavu prostřednictvím porady vedení. V zápise z porady je proveden 
záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem pracovníkům ústavu. Pracovníci obdrží 
dokument nového předpisu e-mailem, aktuální verze je současně dostupná všem v 
systému DMS. Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím porady vedení a porad 
odborů a týmů – nejedná se o jednorázovou akci. Implementace prostřednictvím 
interního předpisu (směrnice).  
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO5 

Dílčí výstup 3: Vytvoření nového předpisu Směrnice popularizace činností a výsledků 
výzkumu a komunikace s veřejností, aktualizace souvisejících vnitřních předpisů  
Stručný popis dílčího výstupu: Vytvoření nové Směrnice popularizace činností a 
výsledků výzkumu a komunikace s veřejností. Začlenění problematiky do Organizačního 
řádu. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO6 

Dílčí výstup 4: Implementace Směrnice popularizace činností a výsledků výzkumu a 
komunikace s veřejností 
Stručný popis dílčího výstupu: Směrnici schvaluje a podepisuje ředitel. Ke schválení 
doporučuje vedení ústavu prostřednictvím porady vedení. V zápise z porady je proveden 
záznam. Zápis je distribuován elektronicky všem pracovníkům ústavu. Pracovníci obdrží 
dokument nového předpisu e-mailem, aktuální verze je současně dostupná všem v 
systému DMS. Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím porady vedení a porad 
odborů a týmů – nejedná se o jednorázovou akci. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO6 

Dílčí výstup 5: Aktualizace souvisejících vnitřních předpisů 
Stručný popis dílčího výstupu: Začlenění problematiky do Organizačního řádu. 
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Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO6 

Dílčí výstup 6: Implementace souvisejících dokumentů a vnitřních předpisů 
Stručný popis dílčího výstupu: Aktualizovaný Organizační řád projednává Rada instituce 
a doporučuje řediteli ke schválení. V zápise z jednání Rady je proveden záznam. Zápis je 
přístupný všem pracovníkům ústavu v systému DMS. Informace o schválení a uvedení 
v platnost nového předpisu je projednána poradou vedení, proveden zápis. Pracovníci 
obdrží dokument nového předpisu e-mailem, aktuální verze je současně dostupná všem 
v systému DMS. Seznámení s obsahem proběhne prostřednictvím porad odborů a týmů. 
Plnění předpisu je předmětem interního auditu. 
Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu: MO7 
 

Další výstupy, které nejsou předmětem Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF: 
Výstupy – indikátor 2 08 00, 2 08 03 a navazující indikátory 
Tyto indikátory jsou podrobně rozepsány v kapitole této Studie proveditelnosti 5.7.4. 
 
Výstupy – indikátor 5 10 17 
V této aktivitě nebude realizováno. 
 
Výstupy – indikátor 2 04 03 
V rámci této KA nerealizováno. 

 

6. Analýza rizik 

Realizace předkládaného projektu je, stejně jako u každého projektu, ohrožena řadou rizikových 
faktorů, které je nutno analyzovat a navrhnout opatření pro jejich předcházení a eliminaci, nebo 
alespoň pro jejich minimalizaci. 

Pro analýzu a hodnocení rizik ohrožujících úspěšnou realizaci projektu byla zvolena obecně 
doporučovaná metodika pro hodnocení projektů financovaných z ESIF. Podstatou této analýzy je 
identifikace rizikových faktorů a stanovení pravděpodobnosti jejich výskytu v kontextu projektu. 

U tohoto projektu předkládaného do výzvy č. 54 OP VVV byly posuzovány následující rizikové faktory, 
které se různou měrou projevují u jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit projektu:  

• Projektová rizika  

• Technická a technologická rizika 

• Provozní rizika 

• Informační a komunikační rizika 

• Lidské zdroje – kvantita, kvalita, mzdové ohodnocení 

• Sociální rizika 

• Vnější rizika – politická, legislativní 

• Lidský faktor – cílová skupina, zúčastněné osoby (jejich získávání) 

• Výběrová řízení (veřejné zakázky) 

• Proces získání ocenění HR Award 

• Finanční a ekonomická rizika 

 

Každý rizikový 
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faktor byl hodnocen podle dvou parametrů: 

• pravděpodobnost jeho uplatnění (1 – 5) 

• jeho vliv (velikost dopadu při jeho uplatnění) 

 

Pro kvalitativní klasifikaci pravděpodobnosti uplatnění daného rizikového faktoru byla použita 
pětistupňová škála doporučená metodikou podle následující tabulky: 

PRAVDĚPODOBNOST 

(úroveň rizika) 
HODNOCENÍ 

5 % Velmi nízká (1) 

20 % Nízká (2) 

40 % Střední (3) 

60 % Vysoká (4) 

80 % Velmi vysoká (5) 

 

Pro kvalitativní hodnocení vlivu rizika na projekt byla využita opět pětistupňová tabulka: 

VLIV (dopad) HODNOCENÍ 

5 % Velmi nízký 

20 % Nízký 

40 % Střední 

60 % Vysoký 

80 % Velmi vysoký 

 

Celková úroveň daného rizika se potom hodnotí podle následující hodnotící matice: 

   Vliv Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký 

Pravděpodobnost 5 % 20 % 40 % 60 % 80 % 

Velmi vysoká (5) 80 %           

Vysoká (4) 60 %           

Střední (3) 40 %           

Nízká (2) 20 %           

Velmi nízká (1)   5 %           

 

kde barevné označení má následující význam:  

riziko nízké  riziko střední  riziko vysoké 

 

V této tabulce se již zohledňuje vliv aktivit zaměřených na předcházení daného rizika a mitigačních 
kroků cílených na jeho eliminaci nebo redukci.   

 

Rizika projektu a jejich mitigace z hlediska klíčových aktivit a podaktivit 

KA1 Řízení projektu 
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A) Projektová 
rizika 

Dopad na plnění cílů: Řízení projektu zahrnujícího 7 klíčových aktivit vyžaduje 
systematický a efektivní management, jeho absence může dosažení úspěšné 
realizace projektu ohrozit. Může dojít k nenaplnění cílů projektu, nedodržení 
závazných pravidel OP VVV, nenaplnění finančních milníků projektu, 
nedodržení harmonogramu či nesplnění indikátorů. Dopad hodnotíme jako 
velmi vysoký. 

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: S managementem projektů má VÚRV 
dlouhodobé a bohaté zkušenost. Klíčové pozice z hlediska projektového a 
finančního managementu projektu budou obsazeny osobami s mnohaletou 
praxí. Osoba projektového a finančního manažera není obsazena, nicméně 
jsou známy její kvalifikační předpoklady. Nábor zaměstnanců začne 
s předstihem tak, aby nebyl ohrožen hladký průběh projektového řízení. Toto 
riziko, byť s velkým dopadem, má velmi nízkou pravděpodobnost výskytu. 
Vliv dopadu na nízký lze navíc redukovat důsledným využíváním technik 
projektového managementu. 

B) Provozní rizika Dopad na plnění cílů: Úspěšné řízení projektových aktivit by mohlo být 
ohroženo významnými provozními změnami na úrovni vedení ústavu. Selhání 
hladkého chodu provozních mechanizmů vědecké infrastruktury by průběh 
projektu mohlo ohrozit. Nicméně dle dosavadních zkušeností je zřejmé, že 
ústav má postupy, jak se s těmito změnami vyrovnat. Hodnotíme tedy dopad 
jako nízký. 

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: S ohledem na skutečnost, že VÚRV 
úspěšně organizuje svůj provoz již desítky let, je pravděpodobnost projevení 
tohoto rizika velmi nízká. 

C) Informační a 
komunikační rizika 

Dopad na plnění cílů: Hladký průběh projektu si nelze představit bez efektivní 
komunikace a sdílení informací. Nezvládnutí informační a komunikační agendy 
může vést k problémům při plnění cílů projektu. Dopad hodnotíme jako nízký. 

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: VÚRV působí ve vědeckém světě po 
mnoho let a má bohaté zkušenosti jak s prací s informacemi, tak i s vědeckou 
komunikací. Pravděpodobnost výskytu rizika je proto nutno hodnotit jako 
nízký. V kapitole 5.1 v popisu klíčové aktivity KA1 je podrobně popsán systém 
komunikace uvnitř a vně realizačního týmu. 

D) Lidské zdroje – 
kvantita, kvalita, 
mzdové 
ohodnocení 

Dopad na plnění cílů: Pro dosažení efektivní realizace projektového záměru je 
kvalita, dostatečné časové kapacity a přiměřené mzdové ohodnocení osob 
zaangažovaných na projektu prioritní. Selhání členů projektového týmu 
představuje riziko se středním vlivem a dopadem. 

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: Riziko hodnotíme jako se střední 
pravděpodobností výskytu. Tento vliv lze mitigovat cílenou a dlouhodobou 
personální politikou. Již při přípravě projektu byl kladen důraz na výběr 
kvalitních pracovníků do řídících/ odborných a administrativních pozic, a to 
včetně aspektu nutnosti jejich vzájemné produktivní kooperace.  

E) Vnější rizika – 
politická, 
legislativní 

Dopad na plnění cílů: Politická, legislativní – nepříznivá a nestabilní politická a 
legislativní atmosféra nepřeje realizaci žádných vzdělávacích projektů. Dopad 
hodnotíme jako vysoký. 

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: Toto riziko, jakkoliv s vysokým vlivem na 
průběh projektu, je velmi málo pravděpodobné. Jeho zmírnění přesahuje 
možnosti osob podílejících se na projektu, ať již jsou součástí 
administrativního nebo odborného týmu.  
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F) Finanční a 
ekonomická rizika 

Dopad na plnění cílů: Ekonomická a finanční rizika jsou inherentní každému 
projektu. Rizika se dotýkají především provozní fáze projektu, jež je pro daný 
projekt nejpodstatnější, nicméně zanedbatelná není ani přípravná fáze, 
v rámci které se sestavuje rozpočet, finanční plán, realizační tým, finanční 
milníky. Konkrétně se může jednat o následující ekonomická a finanční rizika: 
nedostatek hotovosti pro profinancování projektu, nedostatek prostředků na 
kofinancování, insolvence žadatele, překročení rozpočtu projektu, apod. 
Dopad rizikového faktoru hodnotíme jako střední.  

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: Pravděpodobnost výskytu hodnotíme jako 
nízkou.  Žadatel řádně vede účetní evidenci, dodržuje fiskální disciplínu a řídí 
se zásadami obezřetného hospodaření. Také má zajištěny prostředky na 
kofinancování projektu. Ke kompenzačním opatřením přispěje i to, že žadatel 
bude po celou dobu projektu provádět důslednou kontrolu nákladů a čerpání 
rozpočtu. Mzdové náklady projektu jsou zcela pod kontrolou a materiálové 
náklady vycházejí z důkladné analýzy trhu (ceny určeny na základě nabídek) a 
není pravděpodobné jejich zásadní navýšení v průběhu. V případě, že by i přes 
všechna kompenzační opatření nastalo nežádoucí překročení rozpočtu 
projektu, je žadatel připraven dofinancovat rozdíl z vlastních zdrojů. Celý 
projekt je postaven na přehledné ekonomice a efektivním využívání svěřených 
prostředků. Jednotlivé finanční toky jsou zcela transparentní a dochází k 
plnému respektování všech zákonů, nařízení a předpisů hospodárného 
chování. Realizační tým má dlouholetou zkušenost v oblasti řízení projektů a s 
nakládáním se svěřenými prostředky.  
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G) Výběrová řízení 
(veřejné zakázky) 

 

Dopad na plnění cílů: U projektů, které realizují větší nákupy služeb a 
hmotného a nehmotného majetku či SW, mnohdy dochází z různých důvodů 
ke zpoždění v harmonogramu veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že již při 
podání projektové žádosti měl žadatel jasnou představu o velikosti veřejných 
zakázek a jejich počtu, tak nebude problém pro členy RT dodat 
předpřipravené podklady pro VŘ právnímu oddělení v dostatečném předstihu 
tak, aby byla ušetřena práce na straně právního oddělení. V rámci veřejných 
zakázek je možné i riziko opakovaného vyhlašování veřejných zakázek v 
důsledku nepodání ani jediné nabídky (např. z důvodu nedostatku dodavatelů 
na trhu nebo na základě nízké předpokládané hodnoty veřejné zakázky). 
Dopad rizikového faktoru je velmi vysoký.  

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: K eliminaci rizika opakovaného vyhlášení 
či k nežádoucímu zpoždění veřejných zakázek přispějí následující opatření:  

- Technické specifikace a parametry VZ budou v dostatečné, časovém 
předstihu nastaveny tak, aby umožnily účast co nejširšímu spektru 
uchazečů, budou nediskriminační, dále budou nastaveny vhodné 
lhůty.  

- Zadávací dokumentace a zejména přílohy budou pro uchazeče 
srozumitelné a návodné, aby se eliminovaly zbytečné chyby vyžadující 
vyloučení ve fázi posouzení přijatelnosti a zbytečné dotazy, které by 
způsobily prodloužení výběrového řízení.  

- Zadávací dokumentaci bude zpracována pracovníkem pro zadávání 
veřejných zakázek, který má bohaté zkušenosti s obdobnými projekty 
a každoročně realizuje desítky VZ.  

- Realisticky stanovené ceny v rozpočtu na základě nabídek od 
dodavatelů.  

- Důkladný ex-ante průzkum trhu včetně dodacích lhůt.  
- Realisticky nastavený plán výběrových řízení (viz. modul veřejných 

zakázek a komentáře k rozpočtu).  

K celkovému snížení pravděpodobnosti výskytu rizika přispěje i řádné 
(opakované) školení administrativních pracovníků projektu, úzká spolupráce s 
právním oddělením. 

Pravděpodobnost výskytu je díky kompenzaci nízká.  

 

Klasifikaci výše popsaných rizik vztahujících se ke KA1 (se zvážením preventivních a mitigačních 
kroků) ukazuje následující tabulka, ze které je patrné, že všechna rizika ohrožující řízení projektu jsou 
pouze nízká nebo střední: 

  Vliv Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký 

Pravděpodobnost 5 % 20 % 40 % 60 % 80 % 

Velmi vysoká (5) 80 %           

Vysoká (4) 60 %           

Střední (3) 40 %   D)    

Nízká (2) 20 %  C) F)  G) 

Velmi nízká (1)   5 %  B)  E) A) 
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KA2 , KA3, KA4, KA5, KA6, KA8 Odborné aktivity projektu (včetně 
podaktivit) 

I) Projektová 
rizika 

Dopad na plnění cílů: Řízení projektu zahrnujícího 7 klíčových aktivit vyžaduje 
systematický a efektivní management, jeho absence může dosažení úspěšné 
realizace projektu ohrozit. Může dojít k nenaplnění cílů projektu, nedodržení 
závazných pravidel OP VVV, nenaplnění finančních milníků projektu, nedodržení 
harmonogramu či nesplnění indikátorů. Do této řídící struktury zahrnujeme i 
odbornou část realizačního týmu. Vliv hodnotíme jako velmi vysoký. 

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: Kromě řízení projektu po stránce 
administrativní a finanční jsou v projektu navrženy i pozice odborné. Existuje 
riziko, že by některý z řídících odborných pracovníků z důvodu dlouhodobé 
nemoci nebo změny pracovního zařazení opustil svoji pozici. V takovém případě 
by ihned byl nahrazen jiným odborným pracovníkem disponujícím stejnou erudicí 
a znalostmi. Pravděpodobnost tohoto rizika je velmi nízká. Pracovní pozice 
v odborné části týmu jsou z velké části obsazeny konkrétními osobami (viz Příloha 
- CV členů odborného týmu/požadovaná kvalifikační kritéria) nebo má žadatel 
jasnou představu o kvalifikačních požadavcích na osobu na dané pracovní pozici. 

Dopad na klíčovou aktivitu, podaktivitu: KA2, KA3, KA4, KA5, KA6 a KA8 včetně 
podaktivit 

J) Provozní 
rizika 

Dopad na plnění cílů: Úspěšné řízení projektových aktivit by mohlo být ohroženo 
významnými provozními změnami na úrovni vedení ústavu. Selhání hladkého 
chodu provozních mechanizmů vědecké infrastruktury by průběh projektu mohlo 
ohrozit. Toto riziko má dopad na implementaci strategických dokumentů ústavu, 
které jsou předmětem indikátorů projektu. Nicméně ústav má postupy, jak se 
s těmito změnami vyrovnat. Hodnotíme tedy dopad jako nízký. 

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: S ohledem na skutečnost, že VÚRV úspěšně 
organizuje svůj provoz již desítky let, je pravděpodobnost projevení tohoto rizika 
velmi nízká. 

Dopad na klíčovou aktivitu, podaktivitu: KA2, KA3, KA4, KA5, KA6 a KA8 včetně 
podaktivit 

K) Technická 
a 
technologická 
rizika 

Dopad na plnění cílů: Projekt není investiční, přesto zahrnuje nákupy investičního 
a neinvestičního vybavení a služeb. Předpokládáme, že technicky náročný bude 
zejména nákup a implementace modulů do systému IS PaV. Dopad hodnotíme 
jako střední. 

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: Pravděpodobnost hodnotíme jako střední. 
Minimalizovat riziko jsme se snažili již při podání projektové žádosti důslednou 
poptávkou po službách. 

Dopad na klíčovou aktivitu, podaktivitu: KA4 
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L) Sociální 
rizika 

Dopad na plnění cílů: Jedná se o rizika související s nevhodnými rozhodnutími 
manažerů a vedoucích pracovních pozic. Dopad hodnotíme jako nízký. 

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: Pravděpodobnost hodnotíme jako nízkou. 
VÚRV má zaběhnuté systémy organizace práce, a navíc za projekt je přímo 
odpovědný vedení VÚRV odborný gestor projektu, který bude o jeho průběhu 
pravidelně vedení VÚRV informovat. 

Dopad na klíčovou aktivitu, podaktivitu: KA2, KA3, KA4, KA5, KA6 a KA8 včetně 
podaktivit 

M) 
Informační a 
komunikační 
rizika 

Dopad na plnění cílů: Hladký průběh projektu si nelze představit bez efektivní 
komunikace a sdílení informací. Nezvládnutí informační a komunikační agendy 
může vést k problémům při plnění cílů projektu. Dopad hodnotíme jako nízký. 

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: VÚRV působí ve vědeckém světě po mnoho 
let a má bohaté zkušenosti jak s prací s informacemi, tak i s vědeckou komunikací. 
Pravděpodobnost výskytu rizika je proto nutno hodnotit jako nízký. V kapitole 5.1 
v popisu klíčové aktivity KA1 je podrobně popsán systém komunikace uvnitř a vně 
realizačního týmu. 

Dopad na klíčovou aktivitu, podaktivitu: KA2, KA3, KA4, KA5, KA6 a KA8 včetně 
podaktivit 

N) Lidské 
zdroje – 
kvantita, 
kvalita, 
mzdové 
ohodnocení 

Dopad na plnění cílů: Pro kvalitu a ohodnocení odborného týmu platí totéž, co 
bylo již uvedeno u týmu administrativního.  

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: Odborné aktivity projektu jsou činnosti, které 
budou vykonávat převážně pracovníci ústavu navíc ke svým denním povinnostem 
výzkumných pracovníků, a proto musí být kladen velký důraz při volbě adekvátní 
zátěže jednotlivých pracovníků a zároveň odpovídajícího hodnocení. Toto bylo již 
zohledněno při přípravě projektu stanovením adekvátní výše úvazku a odměny za 
práci. Důslednou personální prací lze rizika vznikající v důsledku nespokojenosti 
některých pracovníků mitigovat. Pravděpodobnost výskytu tohoto rizikového 
faktoru je nízká, vliv na průběh projektu je střední. Jelikož si je přípravný tým 
vědom tohoto rizika, byly již vytipovány pracovní pozice, které budou obsazeny 
novými pracovníky, aby nedošlo k přetížení pracovníků stávajících. Zároveň je 
třeba pokrýt odborné pozice, které se zabývají problematikou popularizace atp. 

Dopad na klíčovou aktivitu, podaktivitu: KA2, KA3, KA4, KA5, KA6 a KA8 včetně 
podaktivit 
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O) Lidský 
faktor – 
cílová 
skupina 

Dopad na plnění cílů: Lidský faktor na straně cílové skupiny a zúčastněných osob 
je významným faktorem. Jedná se o projekt, který cílí zejména na zaměstnance 
žadatele a také na žáky středních škol a základních škol. Nezájem cílových skupin a 
zapojených osob může mít neblahý vliv na plnění indikátorů a vytyčených cílů 
projektu. Dopad rizikového faktoru hodnotíme jako střední. Pravděpodobnost 
výskytu jako střední. 

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: Žadatel při přípravě projektové žádosti dbal 
na vhodnou volbu indikátorů a jejich výše a podnikl šetření ohledně možnosti 
naplnění těchto indikátorů. Pečlivě byl stanoven zejména počet proškolených 
osob, které dosáhnou při vzdělávání bagatelní podpory. Dále žadatel vycházel při 
sestavení vzdělávacích aktivit z potřeb cílových skupin Případný nedostatečný 
zájem cílových skupin bude řešen zvýšením jejich informovanosti o aktivitách 
žadatele. 

Dopad na klíčovou aktivitu, podaktivitu: KA2, KA3, KA4, KA5, KA6 a KA8 včetně 
podaktivit 

P) Finanční a 
ekonomická 
rizika 

Dopad na plnění cílů: Ekonomická a finanční rizika jsou inherentní každému 
projektu. Rizika se dotýkají především provozní fáze projektu, jež je pro daný 
projekt nejpodstatnější, nicméně zanedbatelná není ani přípravná fáze, v rámci 
které se sestavuje rozpočet, finanční plán, realizační tým, finanční milníky. 
Konkrétně se může jednat o následující ekonomická a finanční rizika: nedostatek 
hotovosti pro profinancování projektu, nedostatek prostředků na kofinancování, 
insolvence žadatele, překročení rozpočtu projektu, apod. Dopad rizikového 
faktoru hodnotíme jako střední.  

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: Pravděpodobnost výskytu hodnotíme jako 
nízkou.  Žadatel řádně vede účetní evidenci, dodržuje fiskální disciplínu a řídí se 
zásadami obezřetného hospodaření. Také má zajištěny prostředky na 
kofinancování projektu. Ke kompenzačním opatřením přispěje i to, že žadatel 
bude po celou dobu projektu provádět důslednou kontrolu nákladů a čerpání 
rozpočtu. Mzdové náklady projektu jsou zcela pod kontrolou a materiálové 
náklady vycházejí z důkladné analýzy trhu (ceny určeny na základě nabídek) a není 
pravděpodobné jejich zásadní navýšení v průběhu. V případě, že by i přes všechna 
kompenzační opatření nastalo nežádoucí překročení rozpočtu projektu, je žadatel 
připraven dofinancovat rozdíl z vlastních zdrojů. Celý projekt je postaven na 
přehledné ekonomice a efektivním využívání svěřených prostředků. Jednotlivé 
finanční toky jsou zcela transparentní a dochází k plnému respektování všech 
zákonů, nařízení a předpisů hospodárného chování. Realizační tým má 
dlouholetou zkušenost v oblasti řízení projektů a s nakládáním se svěřenými 
prostředky. 

Dopad na klíčovou aktivitu, podaktivitu: KA2, KA3, KA4, KA5, KA6 a KA8 včetně 
podaktivit 
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Q) Vnější 
rizika – 
politická, 
legislativní 

Dopad na plnění cílů: Politická, legislativní – nepříznivá a nestabilní politická a 
legislativní atmosféra nepřeje realizaci žádných vzdělávacích projektů. Dopad 
hodnotíme jako vysoký. 

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: Toto riziko, jakkoliv s vysokým vlivem na 
průběh projektu, je velmi málo pravděpodobné. Jeho zmírnění přesahuje 
možnosti osob podílejících se na projektu, ať již jsou součástí administrativního 
nebo odborného týmu. 

Dopad na klíčovou aktivitu, podaktivitu: KA2, KA3, KA4, KA5, KA6 a KA8 včetně 

podaktivit 

R) Proces 
získání 
ocenění HR 
Award 

 

Dopad na plnění cílů: Žadatel si uvědomuje složitost procesu získání ocenění HR 
AWARD, stejně jako si uvědomuje příležitosti plynoucí ze získání tohoto ocenění. 
Nezvládnutí procesu získání ocenění má velmi vysoký dopad na plnění cílů 
projektu a na krácení dotace. 

Plán řízení rizik, minimalizace rizik: Vzhledem k tomu, že si žadatel uvědomuje 
rizika spojená s nezískáním ocenění, dbal na vhodnou strukturu a odbornost týmu, 
který se bude procesem získání ocenění HR AWARD zabývat (viz Příloha - CV členů 
odborného týmu/požadovaná kvalifikační kritéria). Žadatel má v plánu i vzdělávací 
akce pro své zaměstnance zaměřené na proces získání ocenění HR Award. 
Pravděpodobnost tohoto rizika tedy hodnotíme jako nízkou.  

Dopad na klíčovou aktivitu, podaktivitu: KA2 

 

 

Klasifikaci výše popsaných rizik vztahujících se k odborným aktivitám KA2, KA3, KA4, KA5, KA6 a KA8 
(se zvážením preventivních a mitigačních kroků) ukazuje následující tabulka, ze které je patrné, že 
všechna rizika ohrožující odborné stránky projektu jsou hodnocena jako nízká nebo střední.: 

  Vliv Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký 

Pravděpodobnost 5 % 20 % 40 % 60 % 80 % 

Velmi vysoká (5) 80 %           

Vysoká (4) 60 %           

Střední (3) 40 %    O), K)   

Nízká (2) 20 %   M), L) N), P  R) 

Velmi nízká (1)   5 %  J)  Q) I) 

 

 

Závěr 

Lze tedy shrnout, že z celkových 17 posuzovaných rizik ohrožujících úspěšnou realizaci všech aktivit 
projektu je polovina, tedy 5 hodnoceno jako nízkých (světle modrá) a 12 jako středních (středně 
modrá). Žádné riziko není klasifikováno jako vysoké (tmavě modrá). 

Pokud jde o tyto aktivity, je proto možno projekt ohodnotit jako projekt s přijatelným rizikem. Popis 
řízení rizik je v popisu klíčové aktivity KA1 Řízení projektu – viz kapitola 5.1 této Stude 
proveditelnosti. 
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Rizika/a
ktivity 

Projekt
ová 

rizika  

Technick
á a 

technolo
gická 
rizika 

Provozní 
rizika 

Informač
ní a 

komunik
ační 

rizika  

Lidský 
faktor – 
cílová 

skupina 

Lidské 
zdroje 

Finanční 
a 

ekonomi
cká rizika 

Sociální 
rizika 

Vnější 
rizika  

Výběrová 
řízení 

Ocenění 
HR 

Award 

KA1 

 
 

✓  ✓  ✓ 
 

✓ ✓  ✓ 
  

KA2, 
KA3, 
KA4, 
KA5, 

KA6, 
KA8 

✓  ✓    ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ 

 

 

Systém řízení rizik 

Rizika projektu řídí, monitoruje, kontroluje odborný gestor projektu ve spolupráci s projektovým a 
finančním manažerem (v závislosti na tom, zda se jedná o rizika odborných aktivit či rizika u KA1 – 
Řízení projektu). Tato činnost spočívá v příjímání různých opatření s cílem riziko zcela vyloučit, riziku 
předejít, anebo riziko minimalizovat.  

Podle svého postoje k rizikům může realizační tým v řízení rizik činit následující: 

a) riziku se vyhýbat 

b) riziko kontrolovat  

c) riziko sdílet 

d) riziko převádět  

e) riziko sledovat  

f) riziko přijmout  

Při rozhodování o postupu řešení rizik je třeba si uvědomit, že některá rizika jsou z pohledu realizace 
projektu ovlivnitelná, dají se tedy řídit – např. řada rizik finančních, rozpočtových, personálních. 
Existují však také rizika, která se ovlivnit nedají. Jde o tzv. neovlivnitelná rizika, např. rizika plynoucí 
z legislativní politiky státu apod. Zvládání takových rizik spadá do skupiny e). 

Předpokládáme, že realizační tým bude rizika sledovat, kontrolovat, vyhýbat se jim.  

Z výše uvedené analýzy rizik vyplývá, že v době realizace projektu neidentifikujeme závažná rizika. 
Nicméně i tak předpokládáme, že v momentě, kdy nastane více rizik současně (např. se střední 
pravděpodobností a dopadem), budou rizika převedena – tedy budou do řešení vzniklé situace 
zapojena další oddělení ústavu.  

 

7. Rozpočet 

Veškeré položky, které uvádíme v rozpočtu odpovídají obecným podmínkám způsobilosti z hlediska 
věcného, místního a časového. Dále do rozpočtu projektu nejsou zahrnuty položky rozpočtu, které by 
byly z hlediska podmínek výzvy č. 54 OP VVV nezpůsobilé. Náklady na realizaci projektu byly 
stanoveny tak, aby byly adekvátní a hospodárné z hlediska realizovaných klíčových aktivit a podaktivit 
a z hlediska vytyčených cílů, kterých má být v období realizace projektu dosaženo. 

Při sestavování rozpočtu projektu bylo respektováno pravidlo 3E – hospodárnost, účelnost a 
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efektivita. Veškeré nákupy odpovídají cenám v místě a čase obvyklým. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu (CZV) činí 32 802 898,7726 900 672,92 Kč. Z toho: 

- Přímé náklady (PN) činí 23 902 990,4819 487 066,88 Kč. 
- Jednotkové náklady související s podaktivitou 5.2 činí 4 597 3703 905 934,- Kč. 
- Nepřímé náklady (PN) činí 4 302 538,293 507 672,04 Kč. 

 

PN podle druhové skupiny – kapitoly rozpočtu: 

- Investice – 1 028 500363 000,- Kč  
o Celkem se jedná o 3,141,35 % CZV, tedy limit stanovený výzvou byl dodržen. 

- Osobní výdaje – 17 582 127,4814 979 233,38 Kč 
- HW a vybavení (neinvestice) – 521 447511 317,- Kč 
- Drobný nehmotný majetek (neinvestice) – 15 000,- Kč 
- Služby – 4 755 9163 618 516,- Kč 

o Celkem se jedná o 14,513,45 % CZV, tedy limit stanovený výzvou byl dodržen. 

 

Dle pravidel výzvy byly v rozpočtu projektu jasně identifikovány náklady související s realizací KA5.3 a 
označeny v názvu položky rozpočtu jako PUBLIKACE. Tyto náklady činí 2 154 5031 561 603,- Kč, což je 
89,01 % PN. Procentuální limit stanovený výzvou ve 30 % PN byl tedy dodržen. Stejně tak byly 
v rozpočtu projektu jasně identifikovány náklady související s realizací KA8 a označeny v názvu 
položky jako POPULARIZACE. Tyto náklady činí 3 769 009,04 4 318 574,04 Kč, což je 18,0719,34 %. 
Procentuální limit stanovený výzvou ve 30 % PN byl tedy dodržen. 

Výdaje související s realizací jednotlivých aktivit jsou uvedeny v této SP v příslušných kapitolách pro 
popis věcného obsahu aktivit. Dále je informace o příslušnosti položky rozpočtu k jednotlivým 
aktivitám projektu uvedena v Přílohách projektové žádosti – Komentář k rozpočtu a Realizační tým. 

 

Žadatel je plátcem DPH ale ne ve vztahu k aktivitám projektu. Veškeré položky projektu související 
s nákupy jsou tedy uvedeny včetně způsobilé části DPH. 

Podrobně jsou veškeré náklady související s realizací projektu komentovány v Příloze projektové 
žádosti – Komentář k rozpočtu. Doložení výše cen, kterou jsou v rozpočtu projektu použity, 
dokládáme v příloze projektové žádosti – Nabídky, kalkulace cen.  

Osobní náklady odpovídají pravidlům, které stanovuje výzva. Podrobně jsou pak zdůvodněny v Příloze 
projektové žádosti – Realizační tým. Odbornost členů realizačního týmu je dále doložena v Příloze 
projektové žádosti – CV členů odborného týmu/požadovaná kvalifikační kritéria.  

Jednotkové náklady související s realizací KA5.2 jsou podrobně rozepsány v kapitole 5.5.7 této Studie 
proveditelnosti a doloženy Přílohou projektové žádosti – Kalkulačka stáží. 

Finanční plán projektu byla stanoven s ohledem na požadavky výzvy a s ohledem na časové zařazení 
jednotlivých položek rozpočtu. 

 

Na projektové žádosti bylo identifikováno několik veřejných zakázek, které jsou předmětem Modulu 
Veřejných zakázek a v tomto modulu jsou také zadány včetně jejich harmonogramu. Jedná se o 
zakázky na přímé náklady projektu. 

VÚRV má dle vnitřní směrnice povinnost zadávat veřejné zakázky nad 200 001,- Kč. Tuto směrnici 
dokládáme v Příloze projektové žádosti - Směrnice VÚRV o zadávání veřejných zakázek. 
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7.1. Zajištění spolufinancování v realizační fázi 

Spolufinancování ve výši 5 % CZV činí 1 640 144,95345 033,65 Kč. 

Spolufinancování bude hrazeno z jiných národních veřejných finančních prostředků a také 
z neveřejných zdrojů z hospodářské činnosti a smluvního výzkumu. 

 


