Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

105. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 1519173865 o poskytnutí
dotace Masarykově univerzitě na projekt „Meziuniverzitní
studentská soutěž MUNISS 2019-2022 a program MUNISS+“
Anotace
Do orgánů města Brna je překládán návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 1519173865 o poskytnutí dotace z
rozpočtu města Brna, jehož hlavním předmětem je prodloužení termínu pro čerpání dotace o 1 rok do
30. 9. 2023, a to z důvodů omezení aktivit soutěže v návaznosti na epidemii nemoci COVID-19 po dobu
plánované realizace projektu. Dále došlo k menším parametrickým úpravám v rámci schváleného
rozpočtu projektu, které ale nemají vliv na výši poskytnuté částky. Dodatek smlouvy navrhuje
prodloužení smlouvy o rok s cílem využití nevyčerpaných prostředků pro uspořádání dalšího ročníku
Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS a programu MUNISS+.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. souhlasí

se změnou názvu projektu z „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2022
a program MUNISS+“ na „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2023 a
program MUNISS+“,

2. schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy č. 1519173865 o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě,
sídlo Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, IČO: 00216224 na projekt
„Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2023 a program MUNISS+“,
který tvoří přílohu č. .... tohoto zápisu

3. pověřuje

vedoucího Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna
podpisem Dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy.

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na schůzi R8/223 konané dne 8. 6. 2022. Materiál byl
schválen.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03
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Vygenerováno programem eMMB
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Důvodová zpráva
Z důvodu pandemie Covid-19 a vládních opatření, které měly zabránit jejímu dalšímu šíření
nebylo možné v rámci projektu s názvem „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 20192022 a program MUNISS+“ uskutečnit všechny plánované aktivity. Větší část aktivit v roce
2020 a 2021 probíhala online a nebylo tak možné v plném rozsahu uspořádat pro studenty
odborné workshopy, exkurze a další akce. Nebyl tak využit naplno potenciál této soutěže, která
má mnoho celospolečenských přínosů a dopadů.
Vzhledem k těmto skutečnostem nebyly využity všechny prostředky, které byly pro tuto soutěž
určeny na období 2019 až 2022 prostřednictvím účelové neinvestiční finanční podpory
poskytnuté na základě Smlouvy č. 1519173865 o poskytnutí dotace. S ohledem na výše
uvedené bylo statutární město Brno požádáno o prodloužení smlouvy o poskytnutí dotace
č. 1519173865 do 30. 9. 2023. V rámci tohoto prodloužení bude uspořádán další ročník
soutěže MUNISS, který bude financován z doposud nevyužitých finančních prostředků,
které již byly na tuto soutěž alokovány ve stávající smlouvě.
Meziuniverzitní soutěž MUNISS probíhá pravidelně od školního roku 2011/2012. Hlavním
cílem projektu Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2022 a návazného programu
MUNISS+ je rozvoj spolupráce města Brna s nadanými studenty vysokých škol v Brně a tvorba
studií s potenciálem realizace na území města. Cílem je zapojení aktivních studentů do rozvoje
města a získání inovativních nápadů pro jeho rozvoj. Do projektu se zapojují studenti
Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity
v Brně.
Soutěžní témata byly v letech 2019 - 2022 návrh revitalizace tří brownfieldů na území města
Brna (FSIK-metal, Kadetka a Cihelna v Řečkovicích), návrh rozvoje území „za Zetorem“
v Líšni a návrh dočasného využití území pro budoucí chytrou čtvrť Špitálka. V rámci
doplňujícího programu MUNISS+ šlo o návrh marketingové strategie pro Brněnskou
metropolitní oblast a revitalizaci lokality na Červeném kopci.
Projekt naplňuje cíl Regionální inovační strategie 2021–2027, zejména strategický cíl #7
#brnoregion jako laboratoř budoucnosti. Naplňuje také cíl Vzdělané univerzitní město Strategie
#brno2050 a také priority Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně, která
vznikla v roce 2011 ve spolupráci se všemi vysokými školami v Brně.
Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB považuje projekt za důležitý nástroj
statutárního města Brna pro spolupráci s místními talentovanými studenty a doporučuje
prodloužení jeho realizace.
Prodloužení smlouvy nevznáší nárok na poskytnutí dalších finančních prostředků od
statutárního města Brna. V rámci prodloužení smlouvy bude možné uspořádat další
plnohodnotný ročník soutěže MUNISS, který bude financován z doposud nevyužitých finančních
prostředků, které již byly na tuto soutěž alokovány ve stávající smlouvě.
Materiál byl projednán na 34. jednání Komise RMB pro chytré a otevřené město
konaném dne 7. června 2022.
Pro navržené usnesení byli všichni přítomní členové.
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Hlasování
Mgr. Michal Marciniszyn

pro

Bc. Jakub Hruška

pro

JUDr. Ing. Zdeněk Dufek Ph.D.

N

Ing. Ivan Fencl Ph.D.

pro

Marek Janíček

N

Mgr. Dana Kalčíková

pro

JUDr. Tomáš Kratochvíl

pro

Mgr. Martin Lažnovský

pro

JUDr. PhDr. Martin Příborský EMLE N
Mgr. Pavel Sázavský MBA

N

Doc. RNDr. František Vižďa Ph.D.

N

Rada města Brna projednala materiál na schůzi R8/223 konané dne 8. 6. 2022. Materiál
byl schválen.
63. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 1519173865 o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě na
projekt „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2022 a program MUNISS+“
Bylo hlasováno bez rozpravy.

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Bc.
Koláčný
nepřítomen

JUDr. Kerndl

pro

JUDr.
Oliva

nepřítomna

Mgr.
Hladík

JUDr.
Vaňková

Schváleno jednomyslně 7 členy.

pro

pro

pro

pro

---

pro

---

pro
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Magistrát města Brno
Bc. Tomáš Koláčný,
2. náměstek primátorky města Brna
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

Váš dopis zn. / ze dne:

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail:

MU-IS/146788/2022/1742746/ESF-1

Místo / datum
Brno
30. května 2022

Žádost o prodloužení Smlouvy č. 1519173865 o poskytnutí dotace
Vážený pane náměstku,
Velmi si vážím podpory Magistrátu města Brna, kterou od roku 2011 věnuje studentské soutěži
MUNISS, a současně tímto děkuji za dosavadní vynikající spolupráci. Nicméně z důvodu pandemie
Covid-19 a vládních opatření, které měly zabránit jejímu dalšímu šíření, bohužel nebylo možné v rámci
projektu „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2022 a program MUNISS+“ uskutečnit
všechny plánované aktivity. Větší část aktivit v roce 2020 a 2021 probíhala online a nebylo možné
v plném rozsahu uspořádat pro studenty odborné workshopy, exkurze a další akce. Nebyl tak využit
naplno potenciál této soutěže, která má mnoho celospolečenských přínosů a dopadů. Stejně tak ovšem
nebyly využity ani všechny prostředky, které byly pro tuto soutěž určeny na období 2019 až 2022
prostřednictvím účelové neinvestiční finanční podpory poskytnuté na základě Smlouvy č. 1519173865 o
poskytnutí dotace.
S ohledem na výše uvedené žádám o prodloužení Smlouvy o poskytnutí dotace č. 1519173865 do
30. 9. 2023. V rámci tohoto prodloužení bude uspořádán další ročník soutěže MUNISS, který bude
financován z doposud nevyužitých finančních prostředků, které již byly na tuto soutěž alokovány ve
stávající smlouvě. Nevyužité prostředky tak budou využity maximálně účelně.
Předem děkuji za posouzení a schválení této žádosti.
S pozdravem
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.,
děkan Ekonomicko-správní fakulty

prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., děkan Ekonomicko-správní fakulty

1/1

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 507/41a, 602 00 Brno, Česká republika
T: +420 549 49 1701, E: dekan@econ.muni.cz, www.econ.muni.cz
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Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 1519173865

Tento Dodatek číslo 1 Smlouvy č. 1519173865 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Brna (dále jen „dodatek“) byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito
smluvními stranami:
statutární město Brno
se sídlem:
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO:
44992785
DIČ:
CZ44992785 (plátce DPH)
zastoupené:
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
pověřený podpisem Mgr. František Kubeš, Ph.D., vedoucí Odboru
dodatku smlouvy:
strategického rozvoje a spolupráce
kontaktní osoba:
bankovní spojení:
č. účtu:
č. účtu:
(dále jen „poskytova
a
Masarykova univerzita
se sídlem:
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČO:
00216224
DIČ:
CZ00216224 (plátce DPH)
zastoupená:
prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., rektorem
kontaktní osoba ve věcech odborných:
kontaktní osoba ve věcech administrativních:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „příjemce“)
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1. Změna smlouvy
1.1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění znění Smlouvy č. 1519173865 o poskytnutí
dotace z rozpočtu statuárního města Brna uzavřené mezi smluvními stranami dne 25.
11. 2019 (dále také jako „Smlouva“), a to následujícím způsobem:
1.1.1. Vypouští se text čl. I. odst. 1 Smlouvy, který zní:
„Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z
rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci projektu „Meziuniverzitní
studentská soutěž MUNISS 2019-2022 a program MUNISS+“ (dále jen „projekt“), a
to na základě žádosti zaevidované pod č. j. MMB/0339047/2019 (dále jen „dotace“)“
a vkládá se text čl. I odst. 1 Smlouvy v následujícím znění:
„Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory
z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci projektu „Meziuniverzitní
studentská soutěž MUNISS 2019-2023 a program MUNISS+“ (dále jen „projekt“), a
to na základě žádosti zaevidované pod č. j. MMB/0339047/2019 (dále jen „dotace“).
1.1.2. Vypouští se text čl. III. odst. 2 Smlouvy, který zní:
„Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 30. 9. 2022.
Prostředky dotace nelze převádět do let následujících po tomto datu. Čerpáním dotace
se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu převodem
finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné
oprávněné právnické či fyzické osoby.“
a vkládá se text čl. III odst. 2 Smlouvy v následujícím znění:
„Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 30. 9. 2023
Prostředky dotace nelze převádět do let následujících po tomto datu. Čerpáním dotace
se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu převodem
finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné
oprávněné právnické či fyzické osoby.“
1.1.3. Vypouští se text čl. III. odst. 10 Smlouvy, který zní:
„10. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději v termínu do 30. 11. 2022
závěrečnou zprávu o vyhodnocení činností, jejíž součástí bude závěrečné vyúčtování
použitých prostředků dotace. V tomto termínu musí být závěrečná zpráva o
vyhodnocení činností a závěrečné vyúčtování použitých prostředků dotace doručeny
poskytovateli, nepostačuje předání k poštovnímu doručení. Připadne-li poslední den
lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující
pracovní den. Nejpozději k termínu pro předložení závěrečné zprávy o vyhodnocení
činností a závěrečného vyúčtování použitých prostředků dotace je příjemce rovněž
povinen vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků dotace.“
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a vkládá se text čl. III. odst. 10 Smlouvy v následujícím znění: „Příjemce je povinen
předložit poskytovateli nejpozději v termínu do 30. 11. 2023 závěrečnou zprávu o
vyhodnocení činností, jejíž součástí bude závěrečné vyúčtování použitých prostředků
dotace. V tomto termínu musí být závěrečná zpráva o vyhodnocení činností a
závěrečné vyúčtování použitých prostředků dotace doručeny poskytovateli,
nepostačuje předání k poštovnímu doručení. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu,
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
Nejpozději k termínu pro předložení závěrečné zprávy o vyhodnocení činností a
závěrečného vyúčtování použitých prostředků dotace je příjemce rovněž povinen
vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků dotace.“
1.1.5. Ruší se příloha č. 1 Smlouvy „Popis projektu“ a doplňuje se nová přílohy č. 1
Smlouvy „Popis projektu“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
1.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tímto Dodatkem se mění poměrná výše položek
rozpočtu projektu určených na jednotlivé účely, a to při zachování celkové výše
dotace. Poskytovatel podpisem tohoto Dodatku dále vyslovuje souhlas s převodem
částek mezi položkami rozpočtu projektu za předpokladu, že celková výše dotace
zůstane zachována.
1.3. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a
účinné v původním znění.
2. Závěrečná ustanovení
2.1. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na
vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy
nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního
obsahu tohoto dodatku.
2.2. Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k
předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu
tohoto Dodatku.
2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři
obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
2.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s § 6 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
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2.5. Zástupci smluvních stran si tento Dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, Dodatek
vyjadřuje pravou, svobodnou a vážnou vůli smluvních stran a na důkaz toho k němu
zástupci smluvních stran připojují svůj vlastnoruční podpis.
Přílohy:
1. Popis projektu

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1519173865 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Brna uzavřený mezi statutárním městem Brnem a Masarykovou univerzitou byl
schválen na Z8/… zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne ….. 2022.
V Brně dne ………………………

V Brně dne ………………………

za poskytovatele:

za příjemce:

……………………………………………..
Mgr. František Kubeš, Ph.D.
vedoucí Odboru strategického rozvoje

……………………………………………..
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
rektor Masarykovy univerzity
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Příloha č. 1: Popis projektu

1) Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS
Hlavním záměrem projektu Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2023 (dále pouze
MUNISS) je rozvoj spolupráce města Brna s nadanými studenty největších vysokých škol v
Brně a tvorba praktických studií s potenciálem realizace na území města. Do projektu se
mohou v Brně zapojit primárně studenti a pracovníci Masarykovy univerzity, Vysokého
učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně. Cílem je zapojení aktivních
studentů do rozvoje města a získání inovativních nápadů pro rozvoj města. Projekt je přitom
otevřený případně i studentům dalších vysokých škol v Brně.
Soutěž spočívá v systematické několikaměsíční práci meziuniverzitně sestavených
studentských týmů, které budou zpracovávat své práce na témata zadané statutárním městem
Brnem. Formou mezinárodní spolupráce a za pomoci workshopu dojde i k transferu znalostí od
studentů a pracovníků Slovenské technické univerzity v Bratislavě. V Bratislavě je projekt
MUNISS již od roku 2016 realizován jako paralelní projekt s vlastním, odděleným,
lokálním rozpočtem financovaným místní samosprávou, projekty mají totožné
harmonogramy a společné akce. Pro každé ze zapojených měst se bude zpracovávat jedno
téma zadané místní samosprávou a v každém městě by se k tomuto tématu měli sestavit až tři
studentské týmy různých oborů.
Je snahou dlouhodobě dojednat také hlubší zapojení města Vídně a některé z místních vysokých
škol. Prozatím mělo jejich zapojení podobu konzultací k řešeným tématům a exkurze
studentských týmů do Vídně se zapojením místních expertů.
Pro studentské týmy bude uspořádán odborný workshop za účasti externích odborníků
a zaměstnanců MMB, které jsou určeny ke sdělení zpětné vazby v průběhu řešení témat, sdílení
nápadů a případných návrhů mezi studenty ze zapojených měst.
Na začátku semestru bude probíhat propagační náborová kampaň pro studenty, kteří se budou
moci registrovat v průběhu září a října. Ze zájemců budou složeny tři lokální týmy, které
budou mezi sebou vzájemně soupeřit o vypracování nejlepšího řešení zadaného hlavního
tématu. Týmy budou pracovat pod dohledem lektora a za pomoci odborných konzultantů
a expertů. Výsledné práce budou studentskými týmy odevzdány do předem určeného data
a následně ohodnoceny a posouzeny min. trojčlennou hodnotící komisí. Týmy, jejichž práce
budou vyhodnoceny jako nejlepší, budou vyzvány k případnému dopracování své práce do
výsledné finální podoby, která bude zahrnovat zejména připomínky a komentáře hodnotitelů
a pracovníků MMB. Výsledné práce budou předány zástupcům města Brna a město je bude
moci plně využít pro své potřeby.
Hlavním koordinátorem projektu je Masarykova univerzita zastoupena Ekonomicko-správní
fakultou. Na straně města pak bude hlavním partnerem Odbor strategického rozvoje
a spolupráce.
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Harmonogram soutěže
Projekt bude kopírovat akademické roky 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023 takto:
Aktivita
Časový úsek
Předpokládaný termín
Propagace soutěže a registrace studentů

8 týdnů

září–říjen

Sestavení týmů a výběr vedoucích týmů

cca 4 týdny

říjen

2 dny

listopad

cca 20 týdnů

listopad–duben

Odborný workshop

2–3 dny

únor

Exkurze

2–3 dny

březen

Odevzdání a hodnocení prací

cca 3 týdny

duben

Slavnostní ukončení soutěže

2 dny

květen

cca 5 týdnů

květen–srpen

Slavnostní zahájení soutěže
Týmová práce na zadaných tématech

Finální dopracování studií

Průběh soutěže
Propagace soutěže a registrace studentů:
V průběhu září a října proběhne ve spolupráci se zapojenými univerzitami propagační kampaň,
v rámci které dojde k představení projektu MUNISS zájemcům z řad studentů. Ke zvyšování
povědomí o soutěži bude využit web www.muniss.cz, a sociální sítě (facebook, instagram). Za
účelem propagace budou ze zdrojů projektu pořízeny drobné propagační předměty, které budou
předávány účastníkům projektu a zástupcům partnerských institucí.
Sestavení týmů, výběr vedoucích a průběh práce týmů:
Pro zpracování tématu zadaného ze strany města Brna budou sestaveny tři studentské týmy.
V čele každého týmu bude stát vedoucí týmu, který bude zodpovídat za koordinaci zbývajících
4 až 6 členů týmu. Při sestavování týmu se bude dbát na to, aby jeho členové zastupovali různé
obory, díky čemuž bude zajištěno komplexní zpracování daného tématu. Sestavení jádra týmů
a výběr jejich vedoucích proběhne za možného využití dotazníků, odborně vedených pohovorů
a případně dalších personalistických metod. Vedoucí týmu spolupracuje s manažerem projektu,
lektorem tématu a s ostatními kolegy v rámci svého týmu, seznamuje se s připomínkami,
výhradami a doporučeními pracovníků města, hodnotitelů a konzultantů, zpracovává finální
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podobu týmové práce a zapracovává všechny relevantní stanoviska a odevzdává finální verzi
práce ve stanoveném termínu.
Slavností zahájení:
Po sestavení týmů proběhne oficiální slavnostní zahájení soutěže v Brně (termín konání se
předpokládá cca ke konci listopadu každého ročníku), kterého se zúčastní studenti a zástupci
zapojených měst i univerzit. Zahájení soutěže bude trvat celkem dva dny, kdy po úvodní
oficiální části budou pro studenty připraveny aktivity zaměřené zejména na rozvoj
prezentačních a týmových dovedností. Cílem těchto kurzů je usnadnit start a následný průběh
práce studentských týmů. Půjde o kurzy tzv. soft skills v rozsahu několika hodin vedené
profesionálními lektory/kouči a realizované v rámci slavnostního zahájení.
Zpracování zadaného tématu:
Téma zadané městem Brno budou zpracovávat tři studentské týmy, které budou koordinovány
určeným pracovníkem/pracovníky MMB. Na začátku projektu je nutné detailní vymezení
zvoleného problému a v průběhu projektu pravidelné zajišťování všech potřebných podkladů
nezbytných pro úspěšnou realizaci projektu a zajišťování průběžných konzultací rámci MMB,
a i s externími konzultanty a experty.
Odborný workshop a exkurze:
Studentské týmy absolvují vícedenní odborný workshop, kdy dojde k intenzivní týmové práci a
ke konzultacím s experty. Dle zadaného tématu plánována také exkurze do určeného města či
lokality, za účelem získání inspirace, zpětné vazby a zkušeností. Účastníkům slavnostního
zahájení, odborného workshopu a plánované exkurze bude z rozpočtu projektu hrazeno
občerstvení, ubytování a doprava včetně souvisejícího pojištění.
Průběžné prezentace:
Dle potřeby (minimálně však jednou) budou probíhat také průběžné prezentace prací
studentských týmů, pro poskytnutí zpětné vazby ze strany města a osob zapojených v projektu
a pro zlepšení prezentačních dovedností studentů.
Hodnocení, ocenění a slavnostní ukončení:
Všechny tři práce budou ohodnoceny a okomentovány panelem hodnotitelů (zástupce
univerzity, zástupce města, expert). Hodnocení je rozděleno na 2 části – průběžné hodnocení
práce týmu v průběhu celého roku (aktivita, účast na akcích, konzultace, práce týmu apod.),
druhou část tvoří hodnocení odevzdané práce (kvalita, inovativnost, vhled do problému, nápad,
multioborovost apod.). Následně proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže (v rámci
aktuální spolupráce s partnery z Bratislavy probíhá vyhlášení jednotlivých ročníků povětšinou
v květnu a v Bratislavě), kde dojde k předání formálních ocenění nejlepším týmům. Výše
odměny se odvíjí od kvality odevzdané práce, částka může být udělena dle zvážení hodnotitelů.
Forma výplaty odměny je stipendiem, dohoda o provedení práce a ve zvláštních případech také
formou nepojmenované smlouvy.
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Výstupy soutěže
Na hlavní zadané téma ze strany města Brna budou výše popsaným způsobem vypracovány tři
týmové studentské práce (v podobě brožury respektující vizuální styl projektu a v podobě
plakátu shrnujícího obsah práce určeného pro další prezentaci projektu). Nejlépe hodnocené
práce budou ještě následně dopracovány o připomínky hodnotitelů a zainteresovaných zástupců
města. Všechny práce budou následně plně k využití pro potřeby města.
2) Program MUNISS+
Program MUNISS+ je novou součástí projektu Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS
a nahrazuje tzv. doplňková témata z minulých ročníků. Z důvodu rostoucího množství
požadavků na témata k řešení pro studenty soutěže MUNISS ze strany odborů MMB byl
navržen tento nový nástroj. V rámci programu MUNISS+ by se měli na vypracovávání
odborných studií podílet jak někteří studenti, kteří již v minulých letech absolvovali
Meziuniverzitní studentskou soutěž MUNISS (tzv. MUNISS Alumni), tak i další zkušení
studenti, jejichž studijní zaměření bude vhodné pro řešený problém. Studenti účastníci se
soutěže MUNISS si prošli intenzivní a dlouhodobou spoluprací v mezioborovém týmu a je
vhodné snažit se s nimi dále spolupracovat a využít tak jejich znalosti a zkušenosti.
K zadání odborné studie vybrané skupině studentů v rámci programu MUNISS+ může dojít
kdykoliv průběhu projektu. Požadavky na témata budou zadávány ze strany města a mohou
zahrnovat i zapojení městských společností či organizací.
Zpracování odborných studií povede vybraný lektor (zástupce města, některé jeho organizace
či společnosti nebo akademický či externí odborník), který bude koordinovat a pravidelně
konzultovat postup práce týmu a dohlížet na vytvoření finální podoby práce včetně zapracování
připomínek ze strany zadavatele.
3) Komunita MUNISS Alumni
Snahou projektu je vytvářet prostředí pro dlouhodobější využití práce a aktivit studentů ve
prospěch města. V projektu se bude pracovat se studenty, kteří úspěšně prošli Meziuniverzitní
studentskou soutěží MUNISS a prokázali své kvality. Forma spolupráce bude spočívat zejména
v aktivní komunikaci a prezentaci projektů a v nich obsažených nápadů a návrhů na řešení,
stejně jako ve snaze zapojit tyto studenty do dalších aktivit, zejména programu MUNISS+.
4) Mezinárodní spolupráce
V Bratislavě je projekt MUNISS od roku 2016 realizován jako paralelní projekt plně
koordinovaný s průběhem v Brně, kdy se postupně rozšiřuje podoba i formy spolupráce.
V průběhu projektu bude probíhat žádoucí spolupráce mezi studenty a městy, ať už společnými
akcemi či bude snaha o případnou dohodu o možné realizaci společných tzv. „mezinárodních“
témat (dohodnuté zadání společného tématu či problému pro Brno i Bratislavu) v rámci
programu MUNISS+, které by zpracovávaly studentské týmy z obou měst.
O obdobném zapojení do projektu se bude průběžně jednat také s městem Vídeň a místními
vysokými školami.
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5) Role v projektu:
Lektor hlavního tématu
Lektorem bude akademický pracovník některé ze zapojených univerzit.
Forma zapojení: DPP anebo částečný úvazek
Popis pracovní činnosti:
- pomáhá konkretizovat detaily finální podoby zadání hlavního tématu;
- zajistí k tématu podklady a také odborně a věcně vhodné konzultanty;
- seznamuje studentské týmy se zadáním, sleduje a kontroluje průběh vytváření
a finalizování studentských prací;
- setkává se s týmy a poskytuje jim konzultace a podporu;
- zajišťuje program a obsah pracovního workshopu;
- může být jedním z hodnotitelů soutěže;
- po vyhlášení výsledků vede nejlepší týmy při dopracovávání jejich prací.
Konzultanti, experti a lektoři
Městem určené osoby k zadaným tématům z MMB, akademického či jiného prostředí
s ohledem na zpracovávané téma.
Forma zapojení: DPP, odměna či fakturace
Popis pracovní činnosti:
- pomáhají s aktivitami ideového či pracovního workshopu, poskytují odborné přednášky
a konzultace k zadanému tématu;
- setkávají se s týmy a poskytují jim konzultace a zpětnou vazbu;
- mohou být hodnotitelé soutěže;
- zajišťují vhodné existující podklady a pomáhají s vytipováváním a oslovováním
vhodných konzultantů, kteří by byli schopni poskytnout studentům své odborné znalosti.
Lektor programu MUNISS+
Po dohodě s MMB vybrané vhodné osoby k zadaným tématům z MMB, akademického či jiného
prostředí s ohledem na zpracovávané téma.
Forma zapojení: DPP, odměna či fakturace
Popis pracovní činnosti:
- poskytují odborné přednášky a konzultace k zadanému tématu;
- setkávají se s týmy a poskytují jim konzultace a zpětnou vazbu;
- zajišťují vhodné existující podklady poskytuje studentům své odborné znalosti.
Studenti oceněných soutěžních týmů či účastníci programu MUNISS+
Studenti oceněných soutěžních týmů (dle rozhodnutí hodnotitelské komise) budou dopracovávat
své týmové práce. Studenti v programu MUNISS+ budou vytvářet odborné studie.
Forma zapojení: stipendia, DPP nebo nepojmenovaná smlouva
Popis pracovní činnosti:
- spolupracuje s lektorem tématu;
- seznamuje se s připomínkami, výhradami a doporučeními konzultantů či hodnotitelů;
- spolupracuje s ostatními kolegy v rámci svého týmu;
- zpracovává finální podobu týmové práce a zapracovává všechny relevantní stanoviska;
- jeho povinností je odevzdat práci do stanoveného termínu.
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Vedoucí projektu (řešitel projektu)
Řešitel projektu je akademický pracovník Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity,
který nese za projekt odbornou odpovědnost. Osoba řešitele je v rámci struktury MU pověřena
děkanem fakulty k řešení projektu a odpovídá zejména za odbornou stránku plnění výstupů
projektu. Není to pozice administrativní, ale odborná.
Forma zapojení: částečný úvazek
Popis pracovní činnosti:
- vytváří a určuje časový harmonogram projektu a kontroluje jeho dodržování, sleduje
a kontroluje dodržování realizace činností projektu;
- odpovídá za odbornou úroveň projektu a plnění výstupů projektu vůči vedení MU
a poskytovateli;
- zajišťuje místní komunikaci se zástupci MMB a zapojenými subjekty;
- zajišťuje mezinárodní komunikaci a koordinaci s partnerskými univerzitami a zástupci
samospráv v Bratislavě a případně i Vídni, podílí se na navazování nových partnerství
v rámci projektu;
- může být jedním z hodnotitelů soutěže.
Koordinátor spolupráce se studenty zapojených univerzit
Pracovník Masarykovy univerzity (dále jen MU).
Forma zapojení: částečný úvazek či DPP
Popis pracovní činnosti:
- zajišťuje zejména komunikaci a koordinaci se studenty MUNI, VUT v Brně, Mendelu,
případně dalších univerzit, dále se zástupci MMB, zástupci partnerů a samospráv
v Bratislavě a případně Vídni;
- dle dohody s MMB a s ohledem na zpracovávaná témata oslovuje a zapojuje do projektu
případné další vhodné subjekty;
- může být hodnotitelem soutěže;
- sleduje a kontroluje dodržování harmonogramu soutěže, dohlíží na plnění výstupů a cílů
projektu;
- aktivně propaguje soutěž na zapojených univerzitách;
- koordinuje akce spojené s projektem (slavnostní zahájení soutěže, kurzy, workshopy,
exkurze apod.).
Administrátor projektu
Administrátorem projektu bude či budou zaměstnanci poskytující projektovou podporu na
Masarykově univerzitě.
Forma zapojení: částečný úvazek, dohoda nebo odměna
Popis pracovní činnosti:
- stará se o evidenční a účetní stránku rozpočtu projektu;
- realizuje úkony spojené s administrativním zajištěním projektových aktivit;
- koordinuje smluvní vztahy s dodavateli;
- zajišťuje řádnou pracovní evidenci a pracovní vztahy: DPP, pracovní úvazky;
- dohlíží na dodržování vnitřních pravidel Masarykovy univerzity i platných zákonných
norem souvisejících s poskytnutím dotace v souladu s pravidly řádného hospodáře;
- dohlíží na veškerou dokumentaci projektu, vč. procesu uzavření smlouvy
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-

s poskytovatelem a následné správné archivace projektu;
ve spolupráci s řešitelem a koordinátorem zajišťuje propagaci projektu;
připravuje podklady dle požadavků auditu a kontroly projektu.

Koordinátor za MMB (Odbor strategického rozvoje a spolupráce):
Popis pracovní činnosti:
- zodpovídá za vytvoření zadání tématu;
- připravuje podklady a studentům poskytuje konzultace; zajišťuje experty a konzultanty;
- zajistí připomínkování studie u určených osob městem;
- zapracovává komentáře a připomínky ze strany určených osob za město;
- může být jedním z hodnotitelů soutěže;
- přebírá finální podobu studie a předkládá ji vedení města.
6) Historie projektu
Myšlenku mezioborové soutěže již v roce 2011 podpořilo statutární město Brno ze svého
rozpočtu. Podařilo se tak poprvé uspořádat pilotní běh soutěže studentských týmů, které spolu
soupeřily o vytvoření originálních studií na témata zadaná ze strany města Brna. V roce 2012
tento projekt uspěl v dotačním schématu OP VK. Díky tomu bylo zajištěno financování projektu
v letech 2012 až 2014 a realizovaly se tak další dva ročníky soutěže, jejichž výsledkem bylo
zpracování celkem 24 odborných témat, které řešilo téměř 70 studentských týmů. Na podzim
roku 2014 pak v rámci smluvní spolupráce mezi městem a Masarykovou univerzitou studentské
týmy zpracovaly tři další odborné studie pro rozvoj města Brna. V letech 2015/2016, 2016/2017
a 2017/2018 již byly realizovány standardní běhy projektu v rámci dotačního vztahu mezi
městem a Masarykovou univerzitou, kde se vždy zapojily minimálně 3 studentské týmy. Od
roku 2016/2017 se spolupráce rozšířila o kooperaci se Slovenskou technickou univerzitou
v Bratislavě a městem Bratislava. Výsledky studentských námětů v různých podobách
posloužily jako podklady pro činnost a aktivity úředníků Magistrátu města Brna.
Studenti pro statutární město Brno již zpracovali témata Kreativního centra Brno, návrhu
podoby chytré čtvrti Špitálka nebo využití areálu BVV a Kraví hory. Úspěšným projektem, který
vzešel z nápadů studentů, je například projekt Brno iD, tehdy ještě pod názvem Brněnská karta.
V ročníku 2018/2019 se studenti věnovali tématice kompaktního města, kdy ve spolupráci
s Bytovým odborem MMB řešili využití velkometrážních městských bytů, vnitrobloků a tzv.
parazitní nadstavby domů.
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7) Rozpočet projektu Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019/2023
Rozpočet projektu na období 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023:
Položka
(položky jsou uvedeny v jednotkách Kč za celý rok realizace
projektu)
1. Přímá finanční podpora pro vítězné studentské týmy
(formou stipendií, DPP nebo formou nepojmenované
smlouvy, pro studenty hlavních soutěžních týmů i
účastníky programu MUNISS+)
2. Náklady na projektové aktivity (realizace sestavení
týmů a výběru vedoucích; občerstvení a ubytování
účastníků slavnostního zahájení v Brně i účastníků
odborného workshopu; realizace kurzů prezentačních a
týmových dovedností či možné exkurze; náklady na práci
týmů; doprava na plánované akce vč. pojištění; tisky
propagačních materiálů, tiskovin, brožur a posterů
finálních prací, marketingové aktivity, tvorba
propagačních materiálů, propagace projektu apod.)
3. Náklady na členy realizačního týmu projektu
(vedoucí/řešitel projektu, koordinátor spolupráce se
studenty; hlavní odborný lektor; konzultanti a experti;
lektoři doplňujícího tématu či témat apod.)

Celkem
za období
2019-2023

620 000,- Kč

900 000,- Kč

665 000,- Kč

4. Administrace projektu

215 000,- Kč

5. Režijní náklady (cestovní náklady, propagační služby,
domény projektu, věcné a režijní náklady apod.)

240 000,- Kč

Celkem

2 640 000,- Kč

1. V případě, že dojde k úsporám v položce 2 je možné zbylé prostředky použít na přímou
podporu studentů (položka 1).
2. V případě, že dojde k úsporám v položce 1 je možné zbylé prostředky použít na položku
2.
3. V případě nutnosti je možné přesunout potřebnou částku z položky 5 na položky 3 a 4.
4. Žadatel si vyhrazuje právo v rámci projektu podpořit studenty navíc i z jiných prostředků
než z dotace od SMB.
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8) Závazné a sledované ukazatele
Příjemce předloží poskytovateli v rámci závěrečné zprávy o vyhodnocení činnosti skutečné plnění
závazných ukazatelů a informaci o vývoji sledovaných ukazatelů.
Pro projekt „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2023“ byly stanoveny následující
závazné a sledované ukazatele:
Závazný ukazatel
Počet oslovených studentů
(minimálně)
Počet zájemců z řad studentů
zaregistrovaných do soutěže
MUNISS (minimálně)
Počet studentů vybraných do
soutěže MUNISS – účastníci
(minimálně)
Počet univerzit, jejichž studenti
jsou účastníky soutěže MUNISS
(minimálně)
Počet vypracovaných a
odevzdaných prací (minimálně)
Počet absolventů soutěže
MUNISS celkem od roku 2011
Sledovaný ukazatel
Počet zapojených fakult
brněnských univerzit, jejichž
studenti jsou účastníci soutěže
MUNISS (minimálně)
Počet studentů zapojených
v programu MUNISS+
(minimálně)
Počet témat pro program
MUNISS+ (minimálně)
Počet nových zaměstnanců či
stážistů na odborech MMB,
kteří absolvovali MUNISS
Počet zapojených odborů MMB,
organizací či společností města
do projektu MUNISS a
MUNISS+ (minimálně)

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

100

200

300

300

30

50

70

70

15

15

15

15

3

3

3

3

3

3

3

3

775

790

805

820

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

3

5

7

7

5

10

15

15

2

3

4

4

1

1

1

1

2

4

6

6
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