JANÁČKOVA

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V

BRNĚ

BEETHOVENOVA 650/2, 662 15 BRNO

SMĚRNICE Č. 5/2010
ze dne 5. prosince 2010
o specifickém výzkumu
Rektor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně:
Čl. 1
Obecná ustanovení
(1) Tato směrnice upravuje podrobnosti rozdělení a užití prostředků účelové podpory
na specifický vysokoškolský výzkum (dále jen „Podpory“) v rámci JAMU.
(2) Uvedenou problematiku upravuje ke dni vydání této směrnice následující právní
předpisy a dokumenty:
a) zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“),
b) nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací,
c) vládou schválená pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský
výzkum podle § 7 odst. 5 Zákona (dále jen „Pravidla“). 1
(3) Specifickým vysokoškolským výzkumem je výzkum prováděný studenty
při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů
a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním (§ 3 odst. 2 písm. c) Zákona).
(4) V souladu s § 2 odst. 4 zákona o vysokých školách mohou studenti a akademičtí
pracovníci JAMU uskutečňovat vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou
nebo další tvůrčí činnost v souvislosti s JAMU uskutečňovanými studijními programy.
Čl. 2
Rozdělování podpory
(1) Podpora přidělená JAMU na základě kritérií stanovených Pravidly bude mezi
jednotlivé fakulty rozdělena rovným dílem.
(2) Rozdělení a užití finančních prostředků specifického výzkumu v rámci fakult určují
děkani jednotlivých fakult na základě Zásad studentské grantové soutěže JAMU.
Čl. 3
Povinnosti prorektora pro zahraniční styky, vědu a výzkum
Prorektor pro zahraniční styky, vědu a výzkum (dále jen prorektor) je povinen dozírat a
zajišťovat, aby JAMU plnila povinností uchazeče podle čl. 3 Pravidel, zejména předkládá
rektorovi Zásady studentské grantové soutěže tak, aby je rektor mohl vydat, nechat zveřejnit
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schválené usnesením vlády č. 1021 ze dne 17. srpna 2009

-2způsobem umožňujícím dálkový přístup ve stanovené lhůtě (aktuálně vždy do 30. listopadu) a
předat děkanům ke zveřejnění na úředních deskách fakult.
Čl. 4
Použití podpory
(1) Z přidělené podpory lze hradit pouze uznané náklady na výzkum, vývoj a inovace
prováděný příjemcem, popřípadě dalším účastníkem projektu.
(2) Uznanými náklady (§ 2 odst. 2 písm. m) Zákona) jsou takové způsobilé náklady nebo
výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které poskytovatel podpory schválí a které jsou
zdůvodněné. Způsobilými náklady (§ 2 odst. 2 písm. l) Zákona) jsou takové náklady nebo
výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které mohou být JAMU vynaloženy na činnosti ve
výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi, a to
a) osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o
vysokých školách,
b) náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku,
c) další provozní náklady nebo výdaje,
d) náklady nebo výdaje na služby,
e) doplňkové náklady nebo výdaje.
(3) Při pořízení hmotného a nehmotného majetku pro činnost ve výzkumu, vývoji a
inovacích lze do způsobilých nákladů zahrnout pouze takovou část nákladů na jeho pořízení,
která odpovídá předpokládanému využití pro danou činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích.
(4) Prostředky podpory budou na JAMU za splnění právě uvedených podmínek použity
na:
a) úhradu nákladů studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži JAMU,
b) úhradu nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí, nejvýše však
do výše 10 % podpory poskytnuté JAMU,
c) úhradu nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže, a to včetně nákladů
na hodnocení a kontrolu studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků,
nejvýše však do výše 2,5% podpory poskytnuté JAMU.
(5) Dle § 8 Zákona vede JAMU v souladu se zákonem o účetnictví pro každý projekt, pro
poskytnutou institucionální podporu a pro další činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích
podporované z veřejných prostředků podle § 3 odst. 2 a 3 Zákona oddělenou evidenci o
vynaložených výdajích nebo nákladech a v rámci této evidence sleduje výdaje nebo náklady
hrazené z podpory. Způsob této evidence stanoví JAMU na základě zákona o účetnictví.
Čl. 5
Plánování a vztah k rozpočtu
(1) Při plánování finančních prostředků na specifický výzkum jsou uživatelé povinni
dodržovat rozpočtovou skladbu platnou v daném roce a vyžadovat finanční prostředky pouze
z rozpočtových položek, které jsou určeny pro účely výzkumu a vývoje.
(2) Uživatelé finančních prostředků specifického výzkumu jsou povinni při rozpisu
finančních prostředků specifického výzkumu do rozpočtových podpoložek konzultovat jejich
skladbu s tajemníky fakult.
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Podávání zpráv
Děkani fakult jsou povinni nejpozději do 31. ledna roku následujícího po přidělení
podpory předložit prorektorovi přehled o použití finančních prostředků specifického výzkumu
za příslušný rozpočtový rok s podrobným komentářem v následujícím členění:
a) schválené projekty (název, řešitel, částka),
b) poskytnuté finanční prostředky podle rozpočtových podpoložek,
c) pořízený majetek a nakoupené služby související s řešením projektů,
d) nevyčerpané nebo vrácené finanční prostředky.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se směrnice rektora JAMU č. 2/2009, o specifickém výzkumu, ze dne
24. listopadu 2010.
Čl. 8
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., v.r.
rektor

