
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 300

Čerpáno 300

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

Vyhledat potenciální 

partnery v daném 

regionu, navázat s nimi 

kontakt v oblastech 

zaměřených na 

posilování společenské 

odpovědnosti.

Definovat témata z 

oblasti školství a 

odborných činností v 

gesci zapojených 

univerzit, oslovit 

garanty pro moderaci 

diskuze z řad odborné 

veřejnosti, zástupců 

regionů, neziskových 

organizací a 

komerčního sektoru.

Vytvoření modelu 

nových komunikačních 

kanálů pro posílení 

společenské 

odpovědnosti ve 

spolupráci s parnery.

Připravit pilotní akce 

pro regionální působení 

škol formou otevřené 

diskuze - kulaté stoly - 

na společensky důležitá 

témata.

Návrh využití stávající 

sítě univerzit k posílení 

společenské 

odpovědnosti univerzit. 

Plnění  výstupů 

projektu

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

kopicova@mail.vstecb.cz

Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz

420 775 867 034

V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu

Centralizovaný rozvojový program

e) posilování společenské odpovědnosti vysokých škol

Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech

Od: 1. 1. 2020 Do: 31. 12. 2020

V tom běžné finanční prostředky:

300

300

Bc. Liliana Kopicová

Název projektu:

0

stehel@mail.vstecb.cz

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Cíl byl splněn. VŠTE definovala tři odborná témata: Zpracování odpadu, Stárnoucí populace a prostředí, a Sucho. Následně 

navázala kontakt a stanovila garanty těchto oblastí. S těmito garanty pak probíhala spolupráce při řešení projektu. Konkrétní 

jména garantů představovaných oblastí jsou uvedeni v přiložené příloze ZZ.

Cíl byl splněn. VŠTE vytipovala partnery z odborné veřejné sféry, které souvisí s oblastmi, o které se VŠTE zajímá. 

Cíl byl splněn. VŠTE se zúčastnila všech realizovaných Kulatých stolů. Dále se podílela na organizaci a přípravě kulatého stolu, 

který proběhl v červnu2020. Z důvodu epidemické situace byly realizovány Kulaté stoly on-line formou. 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz

420 778 760 846

Cíl byl splněn. Byl vytvořen soubor doporučených komunikačních kanálů pro efektivní komunikaci s relevantním publikem.

Cíl byl splněn. Při společných jednáních s ostatními VŠ byl diskutována a navržena další spolupráce. Výsledkem je dohoda o 

jednotném postupu a podpoře společného magazínu Univeristas jako aktivní platformy pro oblast společenské odpovědnosti 

vysokých škol.

0

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

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

mailto:kopicova@mail.vstecb.cz
mailto:stehel@mail.vstecb.cz
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Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, 

uveďte č. j. vyřízení této žádosti.

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

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, 

že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

Změna kontaktní osoby

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Změny  v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením 

CRP 2020.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení 

projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání osobních 

nákladů v souladu s vyhlášením CRP 2020 (v položkách 2.1, 2.2 a 

2.3). Výše vyčerpaných prostředků na osobní náklady zůstala 

stejná jako v žádosti, došlo pouze k čerpání na položce Mzdy a 

odvody z důvodu vyplácení odměn zapojených pracovníků. 

Podrobněji je toto uvedeno v  „Bližší zdůvodnění čerpání v 

jednotlivých položkách“. O tuto změnu nebylo nutné žádat 

MŠMT.

Databáze vhodných témat z oblasti školství

Výstup byl splněn. VŠTE pro tuto oblast vydefinovala 3 základní okruhy, kterým se dlouhodobě věnuje a mají přímou souvislost s 

tématem. 

Konkrétně se jedná o:

- zpracování odpadu, 

- stárnoucí populaci a prostředí,

- sucho.

Seznam potenciálních garantů pro moderaci diskuse z řad odborné veřejnosti a z dalších zainteresovaných institucí, 

neziskových organizací a komerčního sektoru v daném regionu

Výstup byl splněn. V rámci témat, která se za VŠTE vygenerovala, byli určeni garanti z řad akademiků i odborné veřejnosti. 

Garanti se vybírali na základě posouzení projektové a publikační činnosti v daných, výše zmíněných oblastech. Pro oblast věnující 

se zpracování odpadu a suchu, byl zvolen garantem doc. Maroušek. Pro oblast zabývající se stárnoucí populací byl zvolen doc. 

Schmeidler.

Ke každé oblasti byli určeni i garanti ze strany průmyslových institucí nebo ze strany měst. Konkrétně se jedná např. o pana Víta 

Krále za město Milevsko nebo dr. Dalibora Jirku za společnost Termax. Těchto osob bylo samozřejmě vydefinováno více, vizte 

přílohu č. 1 s názvem “Garanti zvolených oblastí“.

Podíl na organizaci pilotních dílů Kulatých stolů

Výstup byl splněn. VŠTE se zapojila především do činností přípravy Kulatého stolu, který se uskutečnil 23. června, vizte přílohu č. 

2 s názvem "Doplnění k výstupům projektu".

Mediální kampaň k projektu Kulatých stolů včetně propagace na sociálních sítích a dalších nástrojů s využitím komunikačních 

kanálů zapojených VŠ

Výstup byl splněn. VŠTE zajišťovala sdílení odkazů na událost Kulaté stoly na svých sociálních sítích. Dále byla zajištěna 

propagace v některých internetových časopisech, rovněž s ohledem na cílovou skupinu. Fotodokumentaci naleznete v příloze č. 

2 "Doplnění k výstupům projektu".

Změna kontaktní osoby proběhla z důvodu personálních změn. 

O tuto změnu nebylo nutné žádat MŠMT.

Podíl na návrhu modelu nových komunikačních kanálů pro posílení společenské odpovědnosti VŠ ve spolupráci s místními 

veřejnými partnery, neziskovými organizacemi a soukromými partnery

Výstup byl splněn. Tato oblast byla komunikována především s českobudějovickou charitou, některými zástupci měst v rámci 

komise Smart region (poradní komise Jihočeského kraje). Rovněž byly zapojeny i neziskové organizace a studentské iniciativy 

(Studentská unie a ESN). V rámci diskuse se řešily hlavně cílové skupiny a nová média. VŠTE se v této souvislosti rozhodla upravit 

formu svého časopisu a formu zveřejňování informací na nových sociálních sítích, stejně jako pravidelné informování odborného 

serveru Universitas tak, aby byl efekt a diseminace výstupů v této oblasti co největší.



Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč)

Rozdíl (v %) z 

celkové přidělené 

dotace

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
0 0 0 0,00%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
0 0 0 0,00%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0,00%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0,00%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
300 300 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 85 85 28,33%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 

dohod o pracovní činnosti, dohod o 

provedení práce, popř. i některé 

odměny hrazené na základě 

nepojmenovaných smluv uzavřených 

podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník)

250 133 -117 -39,00%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

0 32 32 10,67%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
0 0 0 0,00%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 50 50 0 0,00%

2.6 Cestovní náhrady 0 0 0 0,00%

2.7 Stipendia 0 0 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
300 300 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1

2.2

2.3

2.5

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Mzdy -  mzdové výdaje členům řešitelského týmu, kteří přispívali ke splnění výstupů 

projektu.

133

32

50

Odvody SP, ZP a FKSP - výdaje za odvody soc. a zdrav pojištění a odvodů do FKSP z 

vyplacených mezd.

Služby - výdaje za služby související s realizací projektu (výdaje za reklamní kampaň 

"Kulatý stůl", propagace projektu, tvorba obsahu pro komunikační kanál).

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

85

Ostatní osobní náklady - výdaje za odměny z dohod členům řešitelského týmu, kteří 

přispívali ke splnění výstupů projektu.

Částka (v tis. Kč)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*

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


