Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné
vysoké školy pro rok 2016
I. Vyhlášení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje níže uvedený
centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2016. Úspěšným žadatelům
poskytne v souladu s § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol vypracovaným ministerstvem pro období 2016-2020 (dále jen
„Dlouhodobý záměr ministerstva“) a Aktualizací Dlouhodobého záměru ministerstva pro rok 2016
(dále jen „Aktualizace pro rok 2016“) a v souladu s čl. 20 ukazatelem I „Pravidel pro poskytování
příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“
(č. j. MSMT-2067/2015-1 ze dne 10. února 2015) dotaci ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“).
Cílem centralizovaného rozvojového programu je přispět k naplňování jednotlivých priorit
stanovených v Dlouhodobém záměru ministerstva a jeho Aktualizaci pro rok 2016.
Centralizovaný rozvojový program
V rámci centralizovaného rozvojového programu mohou být veřejným vysokým školám poskytovány
dotace s přihlédnutím k výsledku hodnocení předložených projektových žádostí, které provede Rada
programů, složená ze zástupců ministerstva, České konference rektorů a Rady vysokých škol.
Výsledkem hodnocení může být doporučení úprav projektu, krácení požadovaných finančních
prostředků nebo zamítnutí.
Předkládané projekty veřejných vysokých škol budou založeny na analýze jejich činností.
Výše finančních prostředků určených na centralizovaný rozvojový program bude činit maximálně
10 % z celkové alokace určené na rozvojové programy pro rok 2016.
Pro rok 2016 je pro centralizované projekty vyhlášen následující rozvojový program:
Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
V tomto programu bude podporováno sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice.
Centralizovaný projekt v tomto programu mohou podat minimálně dvě vysoké školy.
V tomto programu budou podpořeny pouze projekty, které nelze financovat z operačních programů,
zejm. vzhledem k jejich zaměření nebo k zapojeným institucím.
V rámci programu se každá veřejná vysoká škola může zapojit nejvýše do tří rozvojových projektů.
Do tohoto limitu se nezapočítávají rozsáhlé projekty, do kterých se zapojí nejméně 13 veřejných
vysokých škol.
Minimální výše podpory na jeden projekt činí 1 000 tis. Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 20 000 tis. Kč.
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II. Předkládání centralizovaných rozvojových projektů
Centralizované rozvojové projekty na rok 2016 je možno ministerstvu předložit nejpozději
do 31. října 2015.
Na projekty předané po stanoveném termínu nebude brán zřetel.
Při předkládání centralizovaných projektů, na nichž se podílí více škol, si zúčastněné školy zvolí mezi
sebou školu koordinující1, které zašlou své zpracované dílčí projekty včetně požadovaného rozpočtu
pro svou školu. Finanční prostředky budou v případě přijetí projektu přiděleny přímo jednotlivým
zúčastněným školám podle těchto rozpočtů. Každá vysoká škola (včetně té, která je koordinující)
uvede stručnou charakteristiku té části projektu, kterou řeší, včetně podrobnější specifikace jejího
rozpočtu.
Koordinující vysoká škola předloží na ministerstvo projekt jako celek. Bude v něm obsažena celková
charakteristika projektu včetně celkové finanční rozvahy a finanční spoluúčasti jednotlivých škol.
Z projektu musí být zřejmé, jaký bude mít přínos pro všechny zúčastněné školy a do jaké míry se
na něm budou tyto školy podílet. Požadavky na výši dotace vyplní do formuláře „Seznam rozvojových
projektů obsažených v Souboru projektů VVŠ na rok 2016 – centralizované rozvojové projekty“
koordinující škola za všechny zúčastněné školy, přičemž zde budou rozepsány požadavky jednotlivých
škol. Dílčí řešitelé je ve svých souborech neuvádějí.
Rektor příslušné veřejné vysoké školy předloží soubory centralizovaných rozvojových projektů
pro více vysokých škol v písemné formě ve čtyřech vyhotoveních odboru vysokých škol ministerstva,
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Koordinující vysoká škola předkládá projekty jako celek, tedy
vč. dílčích projektů spoluřešitelských vysokých škol. Koordinující vysoká škola zároveň zašle tabulku,
jejíž formulář je součástí tohoto Vyhlášení, která bude obsahovat seznamy projektů s uvedením
celkové výše požadované dotace rozčleněné na kapitálové a běžné finanční prostředky. Společně se
soubory projektů zašle rektor také metodiku a systém vyhodnocení průběhu řešení centralizovaných
projektů za daný kalendářní rok. Elektronicky zašle vysoká škola přehlednou tabulku a předložené
centralizované projekty se všemi formálními náležitostmi (podpisy, razítka) na adresu projektyrozvoj@msmt.cz.

III. Podmínky, které musí centralizované rozvojové projekty splňovat
Záměr centralizovaných rozvojových projektů musí být v souladu s Dlouhodobým záměrem
ministerstva a jeho Aktualizací pro rok 2016 podle § 18 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách
a musí být v souladu s příslušným dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy a jeho aktualizací pro
rok 2016 podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Projekt musí být vepsán v příslušném Formuláři pro centralizované rozvojové projekty, který je
přílohou tohoto Vyhlášení. Ve vlastním projektu musí být zejména jasně deklarovány cíle a jejich
zdůvodnění, postup řešení, kontrolovatelné výstupy a zdůvodnění potřeby požadovaných finančních
prostředků. Finanční prostředky poskytnuté na rozvojový projekt slouží pro zahájení a realizaci
činnosti v projektu popsané investice/aktivity.
Pro čerpání finančních prostředků poskytnutých na rozvojové projekty v jednotlivých položkách
uvedených ve formuláři „Rozpočet projektu“ lze považovat toto členění za orientační s tím, že
z přidělené dotace na řešení jednotlivých projektů nesmí být navýšena žádná z těchto položek:
osobní náklady (tj. součet položek: mzdy, odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr, odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení
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Vyjma případů, kdy centralizovaný rozvojový projekt předkládá jediná vysoká škola s podpůrným stanoviskem
orgánu reprezentace vysokých škol.
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a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu) a cestovné. Dále nelze
převádět částky mezi kapitálovými a běžnými finančními prostředky.
Z finančních prostředků poskytnutých na realizaci rozvojových projektů není možné hradit nákup,
opravu a údržbu dopravních prostředků.
Projekty zaměřené na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění
pozdějších předpisů, nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Projekty, které jsou plánovány jako víceleté a jejichž realizace již byla zahájena před rokem 2016,
musí obsahovat stručnou průběžnou zprávu o řešení projektu v předchozích letech, zejm. v roce 2015
– naplňování cílů a kontrolovatelných výstupů a přehled čerpání finančních prostředků, dále pak
výhled řešení do konce roku 2015 včetně odhadu využití zbývajících finančních prostředků, podrobné
zpracování projektu pro rok 2016 a výhled na budoucí roky včetně cílů, kontrolovatelných výstupů
a předpokládaných finančních prostředků, potřebných pro realizaci projektu. Přijetím projektu
ve výběrovém řízení na rok 2016 ovšem nevzniká nárok na přidělení další části finančních prostředků
na následující roky. Pro případné přidělení další části finančních prostředků je rozhodující plnění cílů
a výstupů v roce předchozím a kvalita předloženého projektu pro rok 2016. Projekty, jejichž realizace
bude zahájena v roce 2016, musí obsahovat výhled na budoucí roky včetně cílů, kontrolovatelných
výstupů a požadovaných finančních prostředků. I v tomto případě platí, že přijetím projektu
ve výběrovém řízení na rok 2016 nevzniká nárok na přidělení další části finančních prostředků
na následující roky.
Veřejná vysoká škola použije dotaci výlučně na účely, ke kterým byla ministerstvem určena v souladu
s vyhlášeným programem a obsahem daného projektu; čerpání finančních prostředků z dotace bude
sledovat v účetnictví tak, aby jejich použití mohla doložit. Pokud existuje souvislost předkládaného
projektu s jinými projekty, musí ji předkladatel uvést. Projekt musí obsahovat čestné prohlášení,
že aktivity, na které žádá řešitel finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány
z jiných zdrojů.
Pokud se v průběhu řešení projektu ukáže, že prostředky dotace poskytnuté na jeho realizaci nelze
v celém objemu účelně využít v souladu s jejich účelovým určením, může vysoká škola použít zbývající
částku této dotace, nepřesahuje-li tato částka 10 % celkové výše finančních prostředků dotace
poskytnutých pro rok 2016 na realizaci daného projektu, na realizaci jiných aktivit nebo pořízení
jiných investic daného projektu. Uvedená změna musí být vysokou školou náležitě zdůvodněna
v závěrečné zprávě. V případě, že se jedná o vyšší částku, může rektor veřejné vysoké školy požádat
ministerstvo, nejpozději však do 15. listopadu 2016, o souhlas s použitím prostředků poskytnuté
dotace na realizaci jiných aktivit nebo pořízení jiných investic daného projektu. Žádost o změnu
účelového určení poskytnutých prostředků dotace musí obsahovat zdůvodnění a specifikaci změny
použití finančních prostředků dotace. Jestliže vysoká škola o změnu účelového určení ministerstvo
nepožádá nebo nebude-li předložené žádosti rektora vyhověno, vrátí vysoká škola prostředky, jež
nevyužila v souladu s jejich původním účelovým určením, do státního rozpočtu. Finanční prostředky
dotace poskytnuté vysoké škole na realizaci projektu pro rok 2016 nelze převádět do dalších let.
Pokud spoluřešitelská vysoká škola v rámci centralizovaného projektu žádá o změnu v rámci svého
rozpočtu, musí být součástí žádosti souhlas koordinující vysoké školy s touto změnou.
Pokud dojde v průběhu řešení rozvojového projektu ke změně řešitele projektu, vysoká škola zašle
ministerstvu oznámení o změně řešitele konkrétního rozvojového projektu spolu se zdůvodněním,
proč ke změně řešitele došlo. O změnu řešitele projektu vysoká škola nemusí ministerstvo žádat.
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Veřejná vysoká škola je povinna poskytnutou dotaci finančně vypořádat v souladu s platnými
právními předpisy, a to způsobem a v termínech podle pokynů ministerstva. Vysoká škola poskytne
odboru vysokých škol ministerstva výsledky auditů a finančních kontrol týkajících se využití finančních
prostředků na realizaci rozvojových projektů.

IV. Posouzení a výběr centralizovaných rozvojových projektů
Centralizované rozvojové projekty jsou hodnoceny ve výběrovém řízení. Rada programů
na základě svého hodnocení sestaví pořadí centralizovaných rozvojových projektů. Rada programů
může doporučit krácení požadovaných finančních prostředků a úpravy projektu.
Při posuzování a hodnocení centralizovaných projektů bude také přihlíženo k tomu, zda
je výše prostředků dotace požadovaných na úhradu osobních nákladů úměrná aktivitám
a činnostem v jednotlivých projektech.
Pro posuzování centralizovaných rozvojových projektů v rámci výběrového řízení jsou stanovena níže
uvedená hodnotící kritéria:
Číslo
kritéria

1.

2.
3.
4.

Sledované kritérium
Soulad projektu s prioritami Dlouhodobého záměru ministerstva a jeho
Aktualizací pro rok 2016, zdůvodnění projektu a jeho přínos pro vysoké
školství v ČR
Soulad klíčových aktivit s cíli projektu a Vyhlášením centralizovaného
rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016
Udržitelnost výstupů projektu a kvalita realizace projektu v předchozích
letech (pokud se jedná o víceletý pokračující projekt)
Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků
Formální náležitosti projektové žádosti
Celkem bodů

Maximální
počet bodů

30

10
15
5
60

V. Předkládání zpráv o výsledcích řešení a centralizovaných rozvojových
projektů
Nebude-li to v rozporu s právními předpisy, budou výsledky centralizovaných rozvojových projektů
financovaných na základě Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké
školy pro rok 2016 veřejně přístupné na webových stránkách vysoké školy.
Zprávy o výsledcích řešení centralizovaných projektů včetně využití finančních prostředků v rámci
vyhlášeného programu na rok 2016 uvede řešitel ve formuláři pro závěrečnou zprávu. Pokud se jedná
o společný projekt více škol, podá závěrečnou zprávu za celý projekt koordinující škola. Součástí
závěrečné zprávy budou i dílčí zprávy jednotlivých vysokých škol za tu část projektu, kterou řešily.
Součástí závěrečných zpráv bude prohlášení o tom, že u rozvojových projektů bude provedena
následná kontrola podle zákona o finanční kontrole, jež se bude týkat alespoň 30 % celkové finanční
částky přidělené na řešení rozvojových projektů na rok 2016, bez ohledu na počet řešených projektů.
Výsledky kontroly zašle vysoká škola ministerstvu do 31. března 2017. Vysoká škola společně
s výsledky kontroly dále zašle výsledky externích nebo dalších jiných kontrol týkajících se finančních
prostředků na rozvojové projekty, pokud tyto kontroly byly provedeny.
Závěrečné zprávy v jednom vyhotovení předloží rektoři veřejných vysokých škol odboru vysokých
škol ministerstva do 31. ledna 2017. Závěrečné zprávy zašle vysoká škola současně též v elektronické
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podobě (např. na CD či DVD) se všemi formálními náležitostmi (podpisy, razítka). Řešitel projektu
zajistí, aby zprávy o výsledcích řešeného projektu byly zveřejněny na webových stránkách vysoké
školy, popř. fakulty, nejpozději do 1. května 2017, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy.
Vysoká škola provede vhodnou formou vyhodnocení průběhu řešení projektů za daný kalendářní rok.
Vysoká škola bude informovat ministerstvo o způsobu a termínu konání vyhodnocení průběhu řešení
rozvojových projektů (oponentní řízení apod.). Pověřený zástupce ministerstva má právo se tohoto
vyhodnocení zúčastnit. Kopie zápisu z vyhodnocení průběhu řešení rozvojových projektů za daný
kalendářní rok bude přiložena k závěrečným zprávám.
Přílohy:
Příloha č. 1: Tabulky k rozvojovým programům
Příloha č. 2: Formuláře pro centralizované rozvojové projekty
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