Č. j. AMU/900/22/00008
PID AMU/22/002751

V Praze dne 31. 1. 2022

VÝNOS REKTORKY č. 3/2022,
kterým se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Plánu na podporu
strategického řízení AMU pro roky 2022 - 2025 (Pravidla mezifakultní soutěže AMU)

Rektorka Akademie múzických umění v Praze podle čl. 5 odst. 7 statutu AMU a v souladu s § 10
odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), stanoví tato
Pravidla mezifakultní soutěže AMU:
čl. 1
Mezifakultní soutěž
(1) V souladu s vyhlášením Programu na podporu strategického řízení vysokých škol Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) na roky 2022 až 2025 a v souladu se
schváleným Plánem realizace strategického záměru AMU na rok 2022 se vyhlašují tato
pravidla mezifakultní vnitřní soutěže Akademie múzických umění v Praze (dále „AMU“).
(2) Mezifakultní soutěž je zaměřena na podporu mezifakultní spolupráce, podporu iniciativy
a podnikavosti studentů a jejich schopností sebeuplatnění a je zaměřena na podporu projektů
s národním i mezinárodním přesahem a na podporu vzniku studentských uskupení, která
v uměleckém prostředí představují analogii tzv. start-upů.
(3) Mezifakultní soutěž navazuje na:
a) Strategický záměr MŠMT 2021+: prioritní cíl 1 Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro
život a praxi v 21. století
b) Strategický záměr AMU a Plán realizace strategického záměru AMU na rok 2022:
Operační cíl: 1.3. Podpora excelence a podnikavosti v oblasti tvůrčích aktivit a komplexní péče
o všestranný well-being studentů při přípravě na náročnou profesi
Opatření: Podpora vzniku start-upů ve formě studentských uměleckých souborů, orchestrů,
uskupení a týmů, včetně poskytování metodické podpory a cílených poradenských služeb
v oblasti uměleckého podnikání, odpovídajících zaměření a charakteru jejich činnosti
Činnosti: Mezifakultní soutěž na podporu studentských start-upů různých forem
v předpokládaných okruzích: 1. projekty realizované v ČR, 2. projekty s mezinárodním
přesahem, 3. podpora činnosti vznikajících uměleckých uskupení.
Výstupy: Připravené a vyhlášené 1. kolo v LS 2021/22. Podpory realizované formou projektů.
(Indikátory dle PRSZ: 1.3. program na podporu mezioborových projektů (pravidla, vyhlášení,
hodnocení, závěrečné zprávy), 1.3. program na podporu zakládání uměleckých uskupení
(pravidla, vyhlášení, hodnocení, zprávy o činnosti).)
(4)

Prostředky poskytnuté MŠMT jsou na AMU dále přerozdělovány v projektové mezifakultní
vnitřní soutěži dle těchto pravidel (dále jen „mezifakultní soutěž“) tak, aby byla podpora v co
nejvyšší míře soustředěna na studenty a vedla ke zvýšení jejich organizačních a produkčních
kompetencí.

(5)

Program a mezifakultní soutěž koordinuje prorektor pro mezinárodní vztahy, uměleckou
činnost a styk s absolventy a veřejností (dále jen „Prorektor“) a administrativně jej zajišťuje
rektorát AMU.

(6)

Pro záležitosti spojené s projekty realizovanými v rámci mezifakultní soutěže se zřizuje
celoškolní hodnotící komise (dále jen „Komise pro mezifakultní spolupráci“). Složení Komise
pro mezifakultní spolupráci i její působnost upravuje jednací řád, který je uveden v článku 9.
Její složení je zveřejněno v příslušné rubrice internetových stránek AMU.
čl. 2
Soutěžní podmínky

(1)

Mezifakultní soutěž na konkrétní kalendářní rok vyhlašuje Prorektor a vyhlášení zveřejňuje
na webových stránkách AMU.

(2)

Náležitosti a způsob podávání návrhů projektu jsou vždy součástí zveřejněné výzvy.
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čl. 3
Projekty a řešitel projektu
(1)

Mezifakultní soutěže se mohou zúčastnit pouze projekty, na jejichž realizaci se podílejí
studenti alespoň dvou fakult AMU.

(2)

Řešitelem musí být student některého ze studijních programů AMU (tj. nikoliv ve stavu
přerušení studia).

(3)

Řešitelé jsou odpovědní za dodržení těchto Pravidel a za dodržení podmínek, za nichž byla
podpora udělena.

(4)

Řešitelé se zavazují:
a) nakládat s předměty duševního vlastnictví i s majetkovými právy k výsledkům v souladu
s příslušnými právními předpisy,
b) v případných zveřejněných výsledcích dosažených s podporou tohoto programu uvádět
dedikaci k AMU a konkrétní fakultě,
c) odevzdat závěrečnou zprávu o řešení projektu nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho
ukončení,
d) neprodleně nahlásit ukončení nebo přerušení studia.
čl. 4
Návrh projektu

(1)

Návrh projektu podává řešitel, a to s afiliací k fakultě, na níž je v době podání zapsán ke
studiu, a která má současně na projektu rozhodující podíl, případně kde působí garantující
akademický pracovník projektu. Podání návrhu projektu v zastoupení není možné.

(2)

Návrh projektu podává řešitel na předepsaném formuláři do 28. 2. oddělení rektorátu na
emailovou adresu soutez@amu.cz.

(3)

Realizace projektů musí být ukončena do 31. 12. 2022 v případě jednoletých projektů, a do
31. 12. 2023 v případě dvouletých projektů, není-li ve vyhlášení stanoveno jinak.

(4)

V návrhu projektu uvede řešitel jméno garantující akademického pracovníka projektu (dále
jen „Garant projektu“), který bude po dobu řešení projektu poskytovat metodickou a odbornou
podporu a pomáhat s plánováním jednotlivých kroků. Garant projektu není řešitelem ani
vedoucím projektu, ani neodpovídá za závěrečné hodnocení projektu. Garant projektu musí
být zaměstnancem fakulty, na které studuje řešitel. Garant projektu nemůže být členem
Komise pro mezifakultní spolupráci.

(5)

Řešitel si může zvolit konzultanta projektu, který nemusí být akademickým pracovníkem
AMU, a se kterým může diskutovat problémy projektového řízení.
Náležitosti návrhu projektu

(6)

Návrh projektu se podává v českém nebo anglickém jazyce a musí obsahovat:
a) název projektu,
b) měsíc a rok zahájení projektu a měsíc a rok ukončení projektu,
c) údaje o řešiteli a členech projektového týmu (tj. jméno, příjmení, fakulta, obor, ročník studia),
d) údaje o Garantovi projektu (tj. jméno, katedra, fakulta),
e) stručnou anotaci projektu (plán řešení projektu, cíl řešení a způsob, kterým tohoto cíle
dosáhnout; rozsah a odůvodnění zapojení studentů jednotlivých fakult),
f) výstupy a přínos k rozvoji AMU/fakulty/oboru,
g) rozpočet.
Rozpočet a náklady projektu
6) Řešitel specifikuje finanční požadavky, zejména náklady na stipendia, mzdové náklady Garanta
projektu, případně náklady na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, potřebu
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technického a materiálního vybavení neinvestičního charakteru, náklady na cestovné, náklady
na služby.
7) Náklady na stipendia a mzdové náklady musí být přiměřené rozsahu činnosti.
8) Z grantu není možno financovat běžné činnosti, standardní aktualizace studijních programů a
běžné vybavování pracovišť vysoké školy (např. nákup literatury). Není možné hradit nákup,
opravu a údržbu dopravních prostředků a režijní náklady.
9) Investiční náklady nejsou povoleny.
10) Prostředky projektu není možno použít pro kofinancování jiných projektů.
čl. 5
Hodnocení návrhů projektů
(1)

Návrhy projektů jsou oddělením pro vědu, výzkum a projekty rektorátu hodnoceny nejprve po
formální stránce. V případě formálních nedostatků bude předkladatel vyzván k opravě ve
stanoveném termínu. Pokud k opravě v daném termínu nedojde, bude návrh projektu ze
soutěže vyřazen.

(2) Návrhy projektů přijaté k věcnému hodnocení hodnotí Komise pro mezifakultní spolupráci.
Rozhodnutí komise je konečné a nelze se proti němu odvolat.
(3) Kritéria hodnocení projektu jsou následující:
a) kvalita projektu s ohledem na jeho inovativnost,
b) přidaná hodnota v případě projektů s vícezdrojovým financováním,
c) propojení fakult AMU – míra a hloubka spolupráce (zapojení všech tří fakult AMU je
výhodou),
d) návaznost na výše uvedený Operační cíl AMU,
e) kvalita zpracování, srozumitelnost projektu,
f) reálnost a přiměřenost rozpočtu vzhledem ke stanoveným cílům projektu,
g) udržitelnost, společenská relevance projektu (život a dopad projektu v období
následujícím po jeho realizaci, např. další pokračování spolupráce uskupení, start-upu
jsou výhodou),
h) mezinárodní přesah (pokud existuje je výhodou),
i) hodnocení předcházejících projektů, na kterých se řešitel v minulosti podílel.
(4)

Komise pro mezifakultní spolupráci může navrhnout úpravu návrhu projektu (např. dobu
trvání, rozpočet).

(5)

O přidělení finančních prostředků návrhu projektu rozhoduje na základě stanoviska Komise
pro mezifakultní spolupráci rektorka.

(6)

Prorektor následně všem řešitelům zpřístupní finální stav návrhu jejich projektu, příp. jeho
posudky a bodová ohodnocení.

(7)

V případě, že se řešitel rozhodne projekt nerealizovat či přidělení finančních prostředků
odmítne, může rektorka rozhodnout o přidělení finančních prostředků dalšímu návrhu
projektu v pořadí.

(8)

Na udělení finanční podpory návrhu projektu není právní nárok.
čl. 6
Podmínky řešení a financování projektu

(1)

Maximální výše přidělených prostředků je 150.000 Kč na jeden projekt.

(2)

Prostředky jsou součástí rozpisu centrálních prostředků a přidělovány budou v kalendářním
roce po obdržení písemného rozhodnutí MŠMT o přidělení prostředků na PPSŘ – Plán na
podporu strategického řízení.

(3)

Projekty mohou mít vícezdrojové financování od dalších poskytovatelů.
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(4)

V projektech musí být zajištěno zamezení dvojího financování (financování téže položky ze
dvou zdrojů).

(5)

Přidělené prostředky jsou vypláceny zejm. formou stipendia na výzkumnou, vývojovou a
inovační činnost podle zvláštního právního předpisu dle Stipendijního řádu AMU. Stipendium
přiznává členům týmu rektorka.

(6)

Řešitel je povinen poskytnout Garantovi projektu, Prorektorovi, Komisi pro mezifakultní
spolupráci, pověřenému pracovníkovi fakulty či rektorátu a případně pracovníkovi
pověřenému MŠMT veškerou součinnost při prováděné kontrole čerpané podpory projektu a
průběhu řešení projektu.

(7)

V případě závažných nedostatků v průběhu realizace projektu, v závěrečné zprávě, v případě
nenaplnění vytčených cílů projektu nebo v případě finanční nekázně bude řešitel vyzván
Prorektorem k předložení vysvětlení. Pokud nebude vysvětlení uspokojivé, rozhoduje o
předčasném ukončení projektu Komise pro mezifakultní spolupráci.
čl. 7
Změny v průběhu řešení projektů

(1) V průběhu řešení projektu je možné změnit:
a) harmonogram projektu,
b) řešitele, členy projektového týmu či Garanta projektu,
c) výstupy,
d) rozpočet.
(2) Změny projektu dle předchozího odstavce jsou považovány za podstatné, podléhají schválení
Prorektorem. Řešitel o ně žádá samostatnou písemnou žádostí potvrzenou Garantem
projektu. Požadavek na podstatné změny projektu podává řešitel oddělení rektorátu
elektronicky na adresu soutez@amu.cz nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
(3) Nepodstatné změny oznamuje řešitel v dostatečném předstihu písemnou formou na adresu
soutez@amu.cz. Změna bude odsouhlasena Prorektorem, který následně zajistí, že změna
proběhne v souladu s těmito pravidly, a vede evidenci písemné dokumentace o projektu,
včetně změn.
čl. 8
Závěrečná zpráva
(1) Řešitel do 30 kalendářních dnů od ukončení řešení projektu zpracuje závěrečnou zprávu řešení
projektu. V případě, že projekt probíhá ještě v prosinci, odevzdává řešitel závěrečnou zprávu
do 20.12. Aktivity, které proběhly v prosinci, mohou být následně doplněny.
(2)

Závěrečná zpráva se odevzdává na předepsaných formulářích, a to v elektronické podobě na
adresu soutez@amu.cz.

(3)

Závěrečná zpráva musí obsahovat zejména:
a) shrnutí realizace projektu a vyhodnocení úspěšnosti projektu s ohledem na vytyčené cíle
včetně relevantních materiálů, že akce skutečně proběhla (např. program, plakát, DVD
apod.),
b) zdůvodnění účelného vynaložení přidělených finančních prostředků,
c) v případě schválených změn také vysvětlující komentář.

(4)

Každou závěrečnou zprávu následně hodnotí Komise pro mezifakultní spolupráci, která se
zaměří zvláště na naplnění stanovených cílů a jim odpovídajících výstupů. Závěrečné
hodnocení je veřejné a bude uveřejněno na webových stránkách AMU.

(5) Komise pro mezifakultní spolupráci se o každém ukončeném projektu usnáší, a to buď:
a) Splnil (A)
b) Splnil s výhradou (A-)
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c) Nesplnil (0)
(6) V případě, že je projekt v rámci závěrečného hodnocení hodnocen jako „splnil s výhradou (A-)“
či „nesplnil (0)“, může Komise pro mezifakultní spolupráci řešitele požádat o doplnění
závěrečné zprávy, příp. dopracování výstupů.
(7) V případě dvouletých projektů podává řešitel vždy k 20. 12. průběžnou zprávu o řešení
projektu. Průběžné zprávy o řešení projektu hodnotí Prorektor. Ustanovení předcházejících
odstavců se na průběžnou zprávu o řešení projektu použijí přiměřeně.
čl. 9
Komise pro mezifakultní spolupráci
(1)

Členy Komise pro mezifakultní spolupráci jmenuje a odvolává rektorka. Komise pro
mezifakultní spolupráci má 7 členů ve složení:
a) Prorektor– předseda,
b) 1 člen z řad akademických pracovníků AMU,
c) 1 člen z řad studujících AMU,
d) 4 odborníci, kteří nejsou zaměstnanci AMU (tj. nemají pracovní poměr k AMU), dle
hlavních uměleckých oblastí: divadelní umění, filmové a televizní umění, hudební umění,
taneční umění

(2)

Předsedou Komise pro mezifakultní spolupráci je Prorektor. Předsedu zastupuje v době jeho
nepřítomnosti jím určený zástupce.

(3)

Členství jednotlivých členů je tříleté a počíná jmenováním.

(4)

Jednání Komise pro mezifakultní spolupráci svolává její předseda. Členům komise je
nejpozději 3 pracovní dny před zasedáním zaslána elektronicky potřebná dokumentace, tzn.
návrhy projektů, text výzvy, posudky hodnotitelů, kritéria hodnocení, závěrečné zprávy,
případně další dokumentace (např. o schvalování podstatných změn).

(5)

Zasedání Komise pro mezifakultní spolupráci se koná prezenčně či jinou formou účasti
(např. videohovor) a je neveřejné. Zasedání řídí její předseda. Zasedání se vždy mohou
zúčastnit rektorka a kvestor, případně další osoby, u kterých komise vysloví s jejich účastí
souhlas, se mohou jednání zúčastnit jako přísedící např. k zodpovězení doplňujících otázek
členů komise.

(6)

Komise pro mezifakultní spolupráci je usnášeníschopná, je-li přítomna či jinak účastna
(např. videohovor) nadpoloviční většina jejích členů.

(7)

Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně prostá většina zúčastněných členů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Hlasování se může provádět aklamací nebo je tajné.
Na návrh kteréhokoli člena se může hodnotící komise usnést na tajném hlasování k jakékoli
otázce. K přijetí návrhu o tajném způsobu hlasování stačí nadpoloviční většina hlasů
zúčastněných členů.

(8)

Z jednání komise se pořizuje zápis obsahující výsledek hlasování a v případě rozhodnutí o
udělení či neudělení podpory obsahuje i slovní zdůvodnění k jednotlivým projektům. Zápis je
zveřejněn nejdéle do 10 kalendářních dní po zasedání. Zápis ověřuje předseda komise.
čl. 10
Společná a závěrečná ustanovení

1)

Základní informace o mezifakultní soutěži a jejích výsledcích, včetně zápisů z jednání
hodnotící komise, se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek AMU.

2)

Tento výnos nabývá platnosti podpisem a účinnosti dne 31. 1. 2022.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná v. r.
rektorka
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