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Metodický list verze č. 3, platná od 25. března 2014 

Odbor výzkumu RMU 

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu 

grantových projektů základního výzkumu 

Standardní, Mezinárodní a Juniorské projekty - 2015 

 

 

Změny ve 2hé verzi metodického listu oproti verzi č.1 se týkají Interních pokynů pro 

žadatele grantů GA ČR. Provedené změny jsou pro názornost vyznačeny modře. 

Změny ve 3tí verzi metodického listu oproti verzi č.1 a 2. se týkají Interních pokynů pro 

žadatele grantů GA ČR, části osobní náklady. Provedené změny jsou pro názornost 

vyznačeny zeleně. 

 

 

 
1. Obecné informace 

 

 

Grantová agentura České republiky, zřízená a vykonávající činnosti podle zákona č. 
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a 
inovací České republiky, v souladu s dalšími právními předpisy České republiky a s 
předpisy a pravidly Evropské unie upravujícími státní podporu výzkumu, vývoje a 
inovací, a s cílem podporovat provádění základního výzkumu v České republice, 
vyhlašuje veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu 
grantových projektů v základním výzkumu a následně poskytuje podporu na řešení těchto 
projektů. 

 

 

Poskytovatel: GA ČR 

 

Termíny 

Začátek soutěžní lhůty:    26. února 2014 

Uzávěrka přijímání návrhů u investora:   9. dubna 2014  

Vyhlášení výsledků:    v období hodnotící lhůty v délce 240 dnů, tj. 

nejpozději 5. prosince 2014 

   

 

Dokumentace 
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Informace k vyhlášení soutěže a kompletní zadávací dokumentace ke všem programům na 

stránkách http://www.gacr.cz/.  

 

 

Kontaktní osoba na OV RMU: 

Alice Navrátilová, tel. 549 49 7216, email: navratilova@rect.muni.cz 

Soňa Váleková, tel. 549 49 6047, email: valekova@rect.muni.cz 

 

  

 

2. Změnový list poplatný pro STD, MEZINÁRODNÍ GRANTY 

 

 

 

Změnový list obsahuje nejdůležitější změny v dokumentaci pro rok 2015, ne veškeré změny.  

 

 

Kap. 3. Podmínky veřejné soutěže 

 

3.1 Obecné podmínky pro podávání návrhů 

1. Jedna osoba může být navrhovatelem nebo spolunavrhovatelem pouze   
jednoho projektu v rámci všech soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním 
roce. Porušení této podmínky je důvodem pro vyřazení všech návrhů projektů z této 
veřejné soutěže, v nichž tato osoba navrhovatele nebo spolunavrhovatele v 
některé z těchto pozic vystupuje. Str7(17 mezinár. proj) 
 

 

3.2 Návrh projektu 

1. Formulář Část B – zdůvodnění finančních položek. Každá nákladová 
položka musí být specifikována a zdůvodněna, včetně uvedení využití, a to i v 
případech, kdy je navrhováno financování z jiných zdrojů dle článku 3.2. odst. 
Nejsou-li všechny nákladové položky specifikovány a zdůvodněny, považuje se 
návrh projektu za neúplný a tato skutečnost je důvodem pro vyřazení ze soutěže; 
uvádí se především, Str11(11) 
 

  2. Část C1 – zdůvodnění návrhu projektu . Ve zdůvodnění musí být jasně 
prezentovány cíle a záměry a uvedeny dostatečné informace pro posouzení 
návrhu projektu, v souladu se základními kritérii pro hodnocení návrhů projektů, a 
to zejména tyto údaje: 

b) vyjádření podstaty grantového projektu, jeho cílů, způsobu řešení, jeho 
podrobného časového rozvrhu a etap řešení a předpokládaných výstupů za 
každý rok řešení umožňující hodnocení průběhu řešení projektu 
(předpokládané celkové počty výsledků, kterých bude dosaženo v rámci řešení 
projektu se zároveň uvádějí v části C2); Str11(12 mezinár. proj) 

 
3. V Části C2 – předpokládané výsledky projektu se uvádějí předpokládané 

celkové počty výsledků, kterých bude dosaženo v rámci řešení projektu, v členění 

http://www.gacr.cz/
mailto:navratilova@rect.muni.cz
mailto:valekova@rect.muni.cz
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podle druhů výsledků definovaných v aktuálně platné Metodice hodnocení výsledků 

10, údaje jsou požadovány na základě požadavků evidence CEP a jsou tam 

předávány; Str12(12) 

  
3.3 Vymezení položek způsobilých nákladů – std, mezinárodní projekty 

 
1.  Maximální výše měsíčních osobních nákladů hrazených z účelové podpory se 
stanovuje ve výši mzdy, resp. platu obvyklé pro pracovníka na příslušném 
pracovišti ke dni vyhlášení této soutěže, maximálně však do výše 
následujících limitů při 100 % úvazku (spodní hranice platů/mezd byla zrušena): 

 

řešitel a spoluřešitel  do 63 000 Kč,  
členové týmu v kategorii A do 54 000 Kč,  

členové týmu v kategorii B do 39 000 Kč, 
techničtí a administrativní pracovníci do 28 500 Kč. 

 
Za obvyklou mzdu, resp. plat pracovníka se považuje mzda, resp. plat stanovené v 
jeho mzdovém, resp. platovém výměru. Pokud organizace ve mzdovém, resp. 
platovém výměru jako součást mzdy, resp. platu neuvádí osobní příplatek, který je 
však stanoven jinde, rozhodná výše mzdy, resp. platu v den vyhlášení této soutěže 
se uvádí včetně tohoto osobního příplatku. 
Osobní náklady na dohody se stanovují ve výši obvyklé pro danou činnost na 
příslušném pracovišti, maximálně však do výše 400 Kč/hod. Str16(17 mezinár. 
proj) 
 
 
Kap. 4. Způsob a kritéria pro přijímání a hodnocení návrhů projektů 
 
Věnujte prosím pozornost celé kapitole, nedodržení uvedených podmínek je 
důvodem k vyřazení návrhu projektu ze soutěže. Podrobněji byla nově specifikována 
zejména část 4.2. Hodnocení pravdivosti a správnosti údajů v návrhu Str18-22(19-
23 mezinár. proj) 
 

 

 

 
3. Specifika JUNIORSKÝCH grantů 

 

 

 

Pravidla uvedená výše pro STD a MEZINÁRODNÍ granty jsou poplatná také pro 

granty JUNIORSKÉ. 

 

Níže následují další důležitá specifika dokumentace pro juniorské granty. 

 

Charakteristika výzvy 

 

Juniorské granty mají za cíl umožnit nejlepším mladým badatelům zakládat vlastní 

vědecké týmy s vysokým potenciálem a dosahovat mezinárodně uznávaných 

špičkových výsledků. Nezbytným předpokladem (spolu)navrhovatele je autorství 
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publikací v prestižních mezinárodních časopisech nebo jiného srovnatelného 

výsledku, který bude prokazovat excelenci. 

 

 

Kap. 3. Podmínky veřejné soutěže 

 

3.1  Obecné podmínky pro podávání návrhů 

 

1. Jedna osoba může být navrhovatelem nebo spolunavrhovatelem pouze 

jednoho projektu v rámci všech soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném 

kalendářním roce. Zároveň osoba, která vystupuje v roli řešitele či 

spoluřešitele již řešeného projektu na podporu excelence v základním 

výzkumu podporovaného GA ČR, nemůže být navrhovatelem projektu 

podaného v rámci této soutěže. 

 

2. Navrhovatelem juniorského projektu může být jen pracovník působící v oblasti 

základního výzkumu, který v roce vyhlášení veřejné soutěže dosáhl věku 

nejvýše 35 let a k datu ukončení soutěžní lhůty řádně ukončil doktorské 

studium, přičemž od ukončení jeho doktorského studia uplynulo nejvýše 

8 let. U osob pečujících o nezletilé děti se do těchto časových limitů (35 

let a 8 let) nebude počítat doba strávená na mateřské nebo rodičovské 

dovolené. U cizinců se bude postupovat podle národní legislativy státu, kde 

mají občanství 

 

3. Zároveň musí navrhovatel absolvovat ke dni ukončení soutěžní lhůty alespoň 

šestiměsíční nepřetržitou postdoktorskou vědeckou stáž mimo území 

ČR. 

 

Předsednictvo GA ČR může v odůvodněných případech, kdy podmínky v bodě 2 

a 3 nejsou splněny ze závažných důvodů (např. vážné zdravotní důvody), udělit 

výjimku a návrh projektu přijmout do soutěže. 

 

4. Odborní spolupracovníci navrhovatele podle článku 2.1.(7) této zadávací 

dokumentace mohou být jen pracovníci, kteří v roce vyhlášení veřejné soutěže 

dosáhli věku nejvýše 35 let, tuto podmínku lze upravit o délku mateřské nebo 

rodičovské dovolené nebo dlouhodobé nemoci. 

 

5. Juniorský grant může daná osoba v roli řešitele získat pouze jedenkrát. 

Porušení této podmínky je důvodem pro vyřazení z veřejné soutěže. 

 

 

3.3. Vymezení položek způsobilých nákladů 

 

1. Projekt umožnuje pořízení investic. Každou položku je třeba specifikovat a  

podrobně popsat důvod pořízení, celkovou pořizovací cenu, musí být určená 

odpisová skupina atp. Více na Str 11, čl. 9 d) a e) 
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2. Nezpůsobilé náklady: náklady na běžné provozní vybavení pracoviště; 

náklady na pořízení, opravu a údržbu přístrojů a zařízení z oblasti informační 

a komunikační techniky a technologií včetně výpočetní techniky 

 

3. Mezi způsobilé náklady lze zahrnout doplňkové (režijní) náklady ve výši 

až 20 % z částky celkových uznaných nákladů grantového projektu 

bez nákladů na pořízení dlouhodobého majetku. 

 
4. Interní pokyny/doporučení pro žadatele grantů GA ČR 

 
 

 

1. Stanovení výše doplňkových (režijních) nákladů 

Do projektů, které budou podávány do právě otevřených výzev GAČR 

doporučujeme plánovat doplňkové (režijní) náklady ve výši 20% celkového 

rozpočtu (u juniorských grantů se pro výpočet % režie odečítají od rozpočtu 

náklady na investice) a využít tak maximálního povoleného limitu stanoveného 

GA ČR. Aktuální hodnoty společných provozních nákladů (SPN) mají nyní u 

některých HS odlišné (nižší) hodnoty, jejich výše se ale bude v čase vyvíjet a 

měnit a může dosáhnout i 20%. 

 

2. Nastavení výše osobních nákladů v případě překryvu projektů 

 

U návrhů, kde řešitel či další pracovník na projektu budou moci v prvním roce 

řešení čerpat osobní náklady až v průběhu roku (např. ukončí působení na již 

běžícím projektu v létě 2015) se standardně postupuje tak, že naplánovaný 

úvazek se rozpustí do zbývající části roku (tj. např. 50% úvazek/1. rok řešení se 

během realizace vyčerpá 100% úvazkem v druhé polovině roku). 

 

 

3. Juniorské granty  - uvádění údajů v CV 

 

Během čerpání rodičovské dovolené je možné pracovat. Pokud je to možné, 

doporučujeme v těchto případech nerozvádět souběžné zaměstnání do 

životopisu. Nejčastěji platí, že navrhovatel/ka pracoval/a u jednoho 

zaměstnavatele před nástupem na rodičovskou dovolenou a u téhož 

zaměstnavatele pak působil/a během dovolené i po jejím ukončení. Do CV se 

optimálně uvede, že je na instituci zaměstnán/a od roku x do y a tato doba bude 

zahrnovat i období rodičovské (mateřské) dovolené bez další specifikace. 

 

 

4. Juniorské granty – uplatňování výjimek při nesplnění podmínek limitu věku, 

doby od obhajoby PhD a absolvování postdoktorské stáže 
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Na podmínky nepřekročení 35 let věku (+ mateřská, rodičovská dovolená), 8 let 
od získání titulu Ph.D. (+ mateřská, rodičovská dovolená) a absolvování 
postdoktorské stáže lze v opodstatněných případech uplatnit výjimky, které budou 
udělovány během hodnotícího procesu a takto je to stanovené v zadávací 
dokumentaci. Nelze tedy očekávat, že nám GA ČR bude udělovat tyto výjimky 
nyní v průběhu soutěže a porušovat tak nastavená pravidla.  
Pokud nesplňujete některou z podmínek a týká se Vás uplatnění výjimky, 
doporučujeme zvážit, zda jste schopen/na nějak dobře svůj případ 
zargumentovat. Podle toho se pak rozhodnout, zda návrh do soutěže podat.  
Pro dodržení formalit a zvážení Vašeho případu hodnotiteli, prosím, nezapomeňte 
důvody výjimky uvést do návrhu projektu ve formuláři Část A a D1. Současně 
vezměte v potaz bod 3 těchto interních pokynů.  
 
 

5. Postoj MU k současným obavám o nemožnosti podávat návrhy grantů do 

soutěží GA ČR poté, co byl v předchozím ročníku soutěže návrh grantu 

hodnocen jako nedoporučen k financování v první fázi hodnocení  

GA ČR vyvěsil na web tuto informaci: 

Navrhovatel nebo spolunavrhovatel, jehož návrh projektu bude v letošním roce v 

jakékoliv soutěži GA ČR vyhodnocen jako projekt nedoporučený k financování v 

první fázi posuzovacího řízení, nebude moci v roli navrhovatele nebo 

spolunavrhovatele v příštím roce předložit návrh projektu do žádné z veřejných 

soutěží vyhlašovaných GA ČR v rámci téže skupiny projektů (standardních, 

juniorských, mezinárodních). Toto opatření je vedeno snahou vytvořit navrhovateli 

a spolunavrhovateli dostatečný časový prostor pro přípravu a vytvoření kvalitního 

návrhu. 

Informace je bohužel mylně interpretována v tom smyslu, že navrhovatelé a 

spolunavrhovatelé 30% všech projektů, které standardně spadnou v první fázi 

hodnocení projektů do kategorie C, nebudou moci další rok žádat o grantovou 

podporu. Metodika aktuálního hodnotícího procesu nikde nehovoří o projektech 

nedoporučených k financování. Kategorie C zahrnuje návrhy nedoporučené 

k postupu do další fáze. Z dostupných údajů tak nelze jednoznačně určit, kolik % 

projektů a na základě jakých kritérii by měly být nedoporučeny k financování. 

GA ČR nicméně avizovala, že připravuje modifikaci hodnotícího procesu (návrh je 

aktuálně předložen k posouzení vědecké radě GA ČR). Zde budou aplikovány 

nové podmínky, zřejmě včetně vytvoření avizované kategorie grantů 

nedoporučených k financování. Podle sdělení GA ČR by ale do této kategorie 

měly spadnout pouze projekty podprůměrné vědecké kvality, které jsou nezřídka 

beze změn či s nepatrnými úpravami podávány do soutěží opakovaně.  

 

6. Doporučení k nastavení osobních výdajů v návrzích projektů ke STD, 

MEZINÁRODNÍM PROJEKTŮM GAČR 

 

Doporučení RMU vychází z nových pravidel zadávací dokumentace ke 

standardním a mezinárodním grantům. Ta požadují, aby se výše plánovaných 
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osobních nákladů řídila výší mzdy obvyklé pro zaměstnance na příslušném 

pracovišti ke dni vyhlášení soutěže, tj. ke dni 26. 2. 2014. Za obvyklou mzdu se 

považuje mzda stanovená zaměstnanci ve mzdovém výměru v den vyhlášení 

soutěže (tzv. dekretovaná mzda). Více kapitola 3.3.1. 

V rámci jednotného postupu na MU doporučujeme, aby se při návrhu mezd 

řešitelů a spoluřešitelů vycházelo z konkrétní výše mzdových výměrů 

zaměstnanců (mzdový tarif + výkonnostní příplatek) ke dni vyhlášení výzvy. Jde 

zejména o hlavní řešitele projektů, jejichž výměny za jiné řešitele GA ČR v 

současnosti povoluje jen ve výjimečných případech, nedá se tedy předpokládat 

změna v obsazení těchto pozic.   

U ostatních pozic, tj. členů řešitelského týmu, doporučujeme postupovat obdobně 

s tím, že je v odůvodněných případech možné použít pro návrh mzdy průměrnou 

dekretovanou mzdu, statisticky zjištěnou v rámci exekutivního informačního 

systému MU ke dni vyhlášení soutěže (za HS). Statistiky mají k dispozici 

příslušná personální oddělení HS. Tento postup doporučujeme např. v situaci, že 

není známo definitivní obsazení pozic nebo se jedná o zaměstnance, u kterých 

nelze zjistit konkrétní mzdu, jejich mzda může být ke stanovenému dni přechodně 

nižší než obvyklá nebo se předpokládá zvýšení vědecké kvalifikace zaměstnance 

v průběhu letošního roku. Obdobně lze postupovat u nově vytvářených pozic.   

Pro všechny kategorie zaměstnanců platí stanovené limity výše mezd uvedené v 

kap. 3.3.1. 

Dle vyjádření GA ČR je možné pro 2 a 3. rok řešení projektu plánovat nárůst 

mzdy avšak maximálně do limitů uvedených v Zadávací dokumentaci (kap. 3.3.1.) 

Při striktním výkladu tohoto pravidla bychom měli naplánovat meziroční růst mezd 

tak, aby dosáhl maximálně statisticky zjištěných průměrů mezd za HS podle 

jednotlivých kategorií. 

Vzhledem k tomu, že nová pravidla vyžadují sdělení konkrétních mezd 

zaměstnanců, tzn. dle stanoviska MU „citlivých údajů“, je nutné zajistit ochranu 

těchto dat prohlášením o ochraně osobních údajů u osob, které budou s těmito 

daty pracovat. 

Limit hodinové sazby pro dohody je stanoven ve výši obvyklé pro danou činnost 

na příslušném pracovišti, maximálně však do výše 400 Kč/hod. 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 


