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Č Á S T N O R M AT I V N Í
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j.: 2 434/2011-33

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Článek 1
Obecné podmínky poskytování příspěvku a dotací
Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „pravidla“) stanovují postup, jakým Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen „ministerstvo”) zabezpečuje ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o vysokých školách“), transfery ﬁnančních prostředků státního rozpočtu ve prospěch veřejných vysokých škol
(dále jen „vysoké školy“).
Tato pravidla neupravují účast státního rozpočtu na ﬁnancování programů [§ 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “rozpočtová pravidla“), a Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na
ﬁnancování programů reprodukce majetku] a poskytování dotací či ﬁnančních výpomocí vysokým školám ze
státního rozpočtu podle jiných právních předpisů nebo rozhodnutí, zejména poskytování dotací na výzkum, experimentální vývoj a inovace podle 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, a dotací na podporu konečných uživatelů v projektech spoluﬁnancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.
Finanční prostředky státního rozpočtu jsou vysokým školám poskytovány ministerstvem jako příspěvek na
vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“), nebo jako dotace na rozvoj vysoké školy nebo na ubytování a stravování studentů.
Pro stanovení výše příspěvku je rozhodný typ a ﬁnanční náročnost akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, počet studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a její náročnost, dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol, vypracovaný ministerstvem a jeho každoroční aktualizace (dále jen „dlouhodobý záměr ministerstva”) a dlouhodobé záměry
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysokých škol a jejich
každoroční aktualizace (dále jen „dlouhodobé záměry vysokých škol“), projednané podle § 87 písm. c) zákona
o vysokých školách.
Pro výši dotace, stanovené podle těchto pravidel, je rozhodný dlouhodobý záměr ministerstva a dlouhodobé
záměry vysokých škol.
Na příspěvek a na dotaci na rozvoj vysoké školy má podle zákona o vysokých školách vysoká škola nárok.
Příspěvek a dotaci ministerstvo poskytuje na základě žádosti vysoké školy. Žádost musí být písemná. První
žádost vysoké školy o příspěvek a dotaci na následující kalendářní rok ministerstvo přijímá od 1.11. do 30.11.
Obsah žádosti o příspěvek nebo dotaci se řídí ustanoveními § 14 rozpočtových pravidel. Ministerstvo může stanovit další náležitosti žádosti a termíny, ve kterých žádosti soustřeďuje a projednává.
V žádosti o příspěvek není třeba uvádět výši příspěvku, pokud při jeho stanovení ministerstvo přihlíží k rozpočtovým datům podle čl. 4 těchto pravidel. Mezi rozpočtová data patří zejména údaje o počtech studentů a studií
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v akreditovaných studijních programech, údaje o počtech absolventů, získané ze systému „Sdružené informace
matrik studentů“ (dále jen „SIMS“) a další údaje, poskytnuté vysokými školami.
V žádosti o dotaci musí být její výše uvedena a odůvodněna. Žádostí o dotaci jsou také projekty vysokých
škol, podporující rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol, úspěšné ve výběrovém řízení, které organizuje Výbor Fondu rozvoje vysokých škol1, a projekty vysokých škol, předložené do rozvojových programů vyhlášených
ministerstvem.
Výši příspěvku a dotací podle příslušných kvantitativních a věcných ukazatelů státního rozpočtu stanoví ministerstvo v souladu s ustanoveními § 7 odst. 1 písm. v) a § 14 rozpočtových pravidel v Rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“).
Nedílnou součástí Rozhodnutí je vymezení účelu, na který jsou příspěvek a dotace poskytovány, a podmínek
jejich použití, vycházející z těchto pravidel.
Ministerstvo v Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 18 odst. 4 zákona o vysokých školách stanoví, zda
poskytovaný příspěvek nebo dotace je účastí státního rozpočtu na ﬁnancování programu.
Ministerstvo může v Rozhodnutí dále určit, která nesplnění stanovených podmínek jsou méně závažná podle
§ 14 odst. 5 rozpočtových pravidel.

Článek 2
Podmínky použití příspěvků a dotací a jejich ﬁnanční vypořádání
Podmínky použití příspěvku a dotací a jejich ﬁnanční vypořádání upravují právní předpisy, zejména zákon
218/2000 Sb. – rozpočtová pravidla, zákon 111/1998 Sb. – zákon o vysokých školách, vyhláška č. 52/2008 Sb.,
kterou se stanoví zásady a termíny ﬁnančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními ﬁnančními aktivy nebo Národním fondem, a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku resp. dotace.
Vysoká škola, která příspěvek nebo dotaci tím, že ji začne užívat, přijme, je povinna splnit povinnosti stanovené v Rozhodnutí.
Nemůže-li vysoká škola poskytnutý příspěvek nebo dotaci použít na stanovený účel, protože údaje, na jejichž základě byly příspěvek nebo dotace poskytnuty, byly neúplné nebo nepravdivé, informuje neprodleně ministerstvo. Rovněž tak neprodleně informuje ministerstvo o každé změně údajů, rozhodných pro poskytování
příspěvku a dotace. Ministerstvo po zvážení vyhoví případnému návrhu vysoké školy na změnu účelu formou
změny rozhodnutí nebo vydáním nového rozhodnutí, anebo zahájí řízení o odnětí příspěvku nebo dotace podle
rozpočtových pravidel.
Ministerstvo poskytne vysoké škole příspěvek vypočtený podle pravidel – čl. 4 oddíl Ukazatelé A a B1, B2
a B3 ve výši 75 % jeho ročního objemu, pokud vysoká škola nepožádá o jinou částku. Zbývající část příspěvku
může ministerstvo poskytnout na kapitálové výdaje, popřípadě na spoluﬁnancování projektů operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace prioritní osa 4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojená s výzkumem, a to na základě žádosti vysoké školy předložené v termínech do 31. března, 30. června a 31. října kalendářního roku. Po datu 31. října ministerstvo zbývající část příspěvku vysoké škole poskytne jako běžný příspěvek.
Prostředky, které ministerstvo nerozdělí vysokým školám podle Čl. 4 a 5 těchto pravidel jim poskytne v prosinci formou běžného příspěvku ve stejném poměru, jako je podíl jednotlivých vysokých škol na celku prostředků, jim poskytnutých na základě výpočtu podle ukazatelů A, B1, B2 a B3.

Článek 3
Kontrola hospodaření a zveřejnění informací o příspěvku a dotacích
Hospodaření s příspěvkem a dotacemi kontroluje ministerstvo podle § 39 odst. 2 rozpočtových pravidel a podle zákona č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o ﬁnanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména při kontrolách hospodaření vysokých škol (§ 87 písm. e)
1

Fond rozvoje vysokých škol je společným orgánem ministerstva a Rady vysokých škol.
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zákona o vysokých školách), při zúčtování a vypořádání dotací a příspěvku se státním rozpočtem za příslušný rok,
při analýze výročních zpráv o hospodaření vysoké školy (§ 21 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách).
Využití příspěvku a dotací vyhodnotí ministerstvo ve výroční zprávě o stavu vysokého školství (§ 87 písm.
b) zákona o vysokých školách) na základě analýzy výročních zpráv o činnosti vysoké školy a o hospodaření vysoké školy (§ 21 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách) a na základě výsledků z kontrol a jiných poznatků
o činnosti vysokých škol.
Informace o výši příspěvku a dotací poskytnutých vysokým školám podle těchto pravidel zveřejňuje ministerstvo v souladu s § 75b rozpočtových pravidel v Centrální evidenci dotací ze státního rozpočtu.
Článek 4
Pravidla stanovení výše příspěvku a dotací
Výše příspěvku a dotací vysoké škole se vypočte podle následujících ukazatelů:
Ukazatelé A a B1, B2 a B3 (akreditované studijní programy a další kritéria)
Tato část příspěvku se odvozuje od rozsahu a obsahu vzdělávací činnosti vysoké školy měřené počtem studií,
absolventů a kvalitativních výstupů a současně reﬂektuje postupné metodické změny ve ﬁnancování vysokých
škol, směřující k zohlednění potřebné struktury výkonů a výstupních parametrů vzdělávací činnosti.
Při výpočtu se používají tato rozpočtová data:
Počet rozpočtových studentů vysoké školy v akreditovaných studijních programech (včetně akreditovaných
studijních programů uskutečňovaných pro vysokou školu na vyšších odborných školách) uskutečňovaných na
území České republiky žadatelem k 31. 10. předchozího akademického roku a k 31. 10. probíhajícího akademického roku. Rozpočtovým studentem je student, který je zapsán ke studiu, s výjimkou studenta-občana České republiky, jehož studium je hrazeno z prostředků jiné rozpočtové kapitoly, studenta, jehož studium je hrazeno podle
mezinárodních smluv a usnesení vlády (viz ukazatel D) a studenta, který hradí plně své studium v cizím jazyce.
Do výpočtu se zahrnuje každé probíhající studium každého studenta, které vyhovuje uvedeným kritériím.
Přepočtený počet studentů se zjistí podle tohoto vzorce: „Zvláštní“ krát 0 plus Nově přijatí“ krát 1,0 plus
„Ostatní“ krát 1,0 plus „Půlroční“ krát 0,5. Počet zvláštních studentů se při výpočtu neuvažuje. Zvláštní student je student, který studuje v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu déle než
standardní dobu studia (ve zkratce „SDS“) plus jeden rok a absolvent bakalářského nebo magisterského studia
studující v dalším bakalářském nebo magisterském studiu, který překročil standardní dobu studia, jestliže nejde
o magisterské studium navazující na předchozí bakalářské studium; student nově přijatý je student, který byl
zapsán poprvé ke studiu na vysoké škole; ostatní student je student rozpočtový, který studuje ve standardní době
studia plus jeden rok a není studentem novým nebo půlročním; půlroční student je student, který studuje déle než
je standardní doba studia a dobu kratší, než je standardní doba studia plus 183 dní. Do standardní doby studia
bakalářských a magisterských studií se započtou všechny doby předchozích neúspěšných studií v bakalářských
a magisterských studijních programech. Do doby studia v akreditovaných doktorských studijních programech se
započtou všechny doby předchozích neúspěšných studií v akreditovaných doktorských studijních programech.
Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech souběžně, se započte pouze jednou. Do
výpočtu se zahrnuje každé probíhající studium každého studenta, které vyhovuje uvedeným kritériím.
Kontrahovaný počet studentů se rovná přepočtenému počtu studentů vysoké školy, stanovenému ministerstvem po projednání s touto vysokou školou jako limitní pro výpočet příspěvku A+B1.
Normativní počet studentů se vypočítá z kontrahovaného nebo skutečného přepočteného počtu studentů
podle toho, který počet je nižší k příslušnému datu, jako součet součinů přepočteného počtu studentů vysoké
školy a koeﬁcientů ekonomické náročnosti jednotlivých akreditovaných studijních programů, ve kterých studují.
Těchto koeﬁcientů ekonomické náročnosti akreditovaných studijních programů je sedm: nejnižší je roven 1,00,
další jsou 1,20, 1,65, 2,25, 2,80, 3,50 a nejvyšší je roven 5,90.
Základní normativ je výpočtová částka stanovená ministerstvem na jedno studium v akreditovaném studijním programu s koeﬁcientem ekonomické náročnosti rovným 1,00 na každý ﬁnanční rok v závislosti na možnostech rozpočtu pro vysoké školy.
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Ukazatel A + B1
Hodnota ukazatele A+B1 se vypočte jako součin základního normativu a normativního počtu studentů
k 31. 10. probíhajícího akademického roku.
Pro účely zjištění, zda student hradí plně své studium v cizím jazyce, se stanoví částka, připadající na jednoho
studenta vypočtená podle vzorce pro ukazatel A+B1 plus poměrná část, připadající na jednoho studenta dotčené
veřejné vysoké školy z části příspěvku, vypočteného pro tuto školu podle ukazatele B2 plus poměrná část, připadající na jednoho studenta dotčené veřejné vysoké školy z části příspěvku, vypočteného pro tuto školu podle
ukazatele B3. Student, který hradí částku stejnou nebo vyšší než je částka takto určená, je studentem, který hradí
plně své studium v cizím jazyce.
Ukazatel B2 – absolventi
Počet absolventů vysoké školy je součtem absolventů všech akreditovaných studijních programů vysoké
školy za období od 1. 11. předchozího akademického roku do 31. 10. probíhajícího akademického roku.
Normativ na absolventa je částka stanovená ministerstvem pro každý ﬁnanční rok v závislosti na možnostech rozpočtu pro vysoké školy.
Hodnota příspěvku B2 se vypočte jako součin počtu absolventů upraveného kvalitativními kritérii, koeﬁcientu ekonomické náročnosti a normativu na absolventa.
Kvalitativní kritéria, která modiﬁkují počet absolventů
1. Multiplikativní koeﬁcient podle typu studijního programu:
– koeﬁcient pro absolventy bakalářských studijních programů má hodnotu 1;
– koeﬁcient pro absolventy dlouhých magisterských programů má hodnotu 1,5;
– koeﬁcient pro absolventy navazujících magisterských programů má hodnotu 0,5
– koeﬁcient pro absolventy doktorských studijních programů má až do délky SDS plus jeden rok hodnotu
2; v každém dalším půlročním období nad touto délkou klesne o 0,25; nabude tedy hodnoty 1,5 při délce studia SDS plus dva roky a dále až do hodnoty 1,0 při SDS plus tři roky a delší.
2. Bonus za absolventy bakalářského studia nepokračující ve studiu: škola, jejíž absolventi do dvou let
po ukončení bakalářských studijních programů nepokračují v dalším studiu na vysoké škole, bude zvýhodněna tím, že pro ﬁnanční příspěvek za tyto absolventy bude mít multiplikativní koeﬁcient hodnotu 2.
3. Zaměstnatelnost absolventů: pro výpočet příspěvku na absolventa se používá vážený průměr počtu standardizovaných nezaměstnaných za poslední tři roky, kdy váhy činí 50 % pro údaje za rok t; 30 % pro údaje
za rok t-1; 20 % pro údaje za rok t-2. Data o nezaměstnaných vycházejí z pravidelných šetření, která probíhají dvakrát ročně (k 30. 4. a k 30. 9.) a jejich výsledky jsou zveřejňovány na webu MPSV.
Ukazatel B3 – další kritéria
Část příspěvku, poskytovaná prostřednictvím tohoto ukazatele, zohledňuje další aspekty činnosti vysokých
škol. Výpočet výše příspěvku dle tohoto ukazatele je stanoven souborem kritérií vědeckého výkonu, kvaliﬁkačního zajištění a mezinárodního zaměření (dále „VKM“).
Celkový objem prostředků na ukazatel B3, speciﬁkaci souboru kritérií a jejich váhy, případně další podrobnosti výpočtu stanoví ministerstvo pro každý ﬁnanční rok v závislosti na možnostech rozpočtu pro vysoké školy.
Celkový přehled třinácti ukazatelů parametru VKM použitých pro rok 2011 je následující:
V: ukazatele vědeckého výkonu vysoké školy
1. Započítané body RIV: počet bodů započítaných podle přijaté metodiky Rady pro výzkum a vývoj, které
jsou zjišťovány a zveřejňovány v Rejstříku informací o výsledcích RIV (vždy jde o součet za posledních
5 let předcházejících roku hodnocení); pro rozpočet roku ﬁnancování bude použit počet bodů zveřejněný
v předchozím roce (například pro rozpočet roku 2011 bude tedy použit počet bodů zveřejněný v lednu
2010, tj. za roky 2004–2008);
2. Účelové neinvestiční prostředky na výzkum: objem účelových neinvestičních prostředků (včetně zahra-
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ničních) na výzkum a vývoj (vážený průměr za poslední tři roky), který vyplňují vysoké školy ve výkazu
Úč OÚPO 4-022.
K: ukazatele kvaliﬁkační struktury akademických pracovníků a doktorského studia
3. Vážený počet profesorů a docentů: počet profesorů a docentů přepočítaný a vážený za poslední tři roky
(váha profesora je přitom stanovena na 2,5 a váha docenta na 1,5) 3;
4. Studenti doktorských programů: počet všech studentů doktorských studijních programů podle výstupu
ze SIMS, kteří byli zapsáni k datu k 31. 10. roku, který předchází roku ﬁnancování (včetně krátkodobých
studijních pobytů) – ukazatel použitý pouze pro magisterské studijní programy (vážený průměr za poslední tři roky);
5. Absolventi doktorských programů: počet všech absolventů doktorských studijních programů podle výstupu ze SIMS, kteří absolvovali v období od 1. 11. roku t-2 do 31. 10. roku t-1, kde t je rok ﬁnancování – ukazatel použitý pouze pro doktorské studijní programy (vážený průměr za poslední tři roky);
M: ukazatele mezinárodní mobility studentů a internacionalizace (podle výstupu ze SIMS)
6. Cizinci celkem: počet všech studentů s cizím státním občanstvím mimo těch, kteří plně hradí své studium
z vlastních prostředků a těch, kteří přijeli na stáž, zapsaných ke studiu k datu 31. 10. probíhajícího akademického roku (vážený průměr za poslední tři roky);
7. Cizinci v magisterském studiu: počet studentů s cizím státním občanstvím mimo těch, kteří plně hradí
své studium z vlastních prostředků a těch, kteří přijeli na stáž v magisterských studijních programech, zapsaných ke studiu k datu 31. 10. probíhajícího akademického roku – ukazatel použitý jen pro magisterské
studijní programy (vážený průměr za poslední tři roky);
8. Cizinci v doktorském studiu: počet studentů s cizím státním občanstvím mimo těch, kteří plně hradí své
studium z vlastních prostředků a těch, kteří přijeli na stáž v doktorských studijních programech zapsaných
ke studiu k datu 31. 10. probíhajícího akademického roku – ukazatel použitý jen pro doktorské studijní
programy (vážený průměr za poslední tři roky);
9. Samoplátci celkem: počet všech studentů s cizím státním občanstvím, kteří plně hradí své studium v cizím jazyce z vlastních prostředků („samoplátci“) zapsaných ke studiu k datu 31. 10. probíhajícího akademického roku celkem (vážený průměr za poslední tři roky);
10. Samoplátci v magisterském studiu: počet všech studentů s cizím státním občanstvím, kteří plně hradí
své studium z vlastních prostředků v magisterských studijních programech zapsaných ke studiu k datu 31.
10. probíhajícího akademického roku – ukazatel použitý jen pro magisterské studijní programy (vážený
průměr za poslední tři roky);
11. Samoplátci v doktorském studiu: počet všech studentů s cizím státním občanstvím, kteří plně hradí své
studium z vlastních prostředků v doktorských studijních programech zapsaných ke studiu k datu 31. 10.
probíhajícího akademického roku – ukazatel použitý jen pro doktorské studijní programy (vážený průměr
za poslední tři roky);
12. Studenti vyslaní v rámci mobilitních programů: vážený průměr zahraničních pobytů vyjíždějících studentů ze školy v rámci mobilitních programů, které trvají alespoň 30 dní včetně dnů výjezdu a návratu,
měřené ve studentoměsících, za poslední tři období počítaná od 1. 11. do 31. 10. následujícího roku;
13. Přijatí v rámci mobilitních programů: vážený průměr pobytu přijíždějících studentů na školu v rámci
mobilitních programů, které trvají alespoň 30 dní včetně dnů výjezdu a návratu měřené ve studentoměsících, za poslední tři tři období počítaná od 1. 11. do 31. 10. následujícího roku
Náměstek pro výzkum a vysoké školství ministra školství, mládeže a tělovýchovy může stanovit i odlišná
kritéria výpočtu ukazatelů A, B1, B2 B3 na základě projednání s reprezentací vysokých škol podle § 92 odst. 3
zákona o vysokých školách.
Váha ukazatele A+B1 činí 80 %, ukazatele B2 10 % a ukazatele B3 10 %.

2
3

Údaj zpracovává MÚZO Praha, s.r.o. a po zpracování předává na MŠMT a do ÚIV, které je každý rok publikuje.
Údaj je převzat z výkazu Škol (MŠMT) P1b-04, který ÚIV každý rok publikuje.
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Ukazatel C – stipendia pro studenty doktorských akreditovaných studijních programů
Část příspěvku, poskytovaná prostřednictvím ukazatele C představuje podporu studentů studujících v akreditovaných doktorských studijních programech.
Výše příspěvku se stanoví se jako součin jednotkové částky a počtu rozpočtových studentů v prezenční formě
akreditovaných doktorských studijních programů, kteří v akreditovaných doktorských studijních programech
(podle údajů SIMS) nestudují déle, než je standardní doba studia. Do doby studia se započtou všechny doby
předchozích neúspěšných studií v akreditovaných doktorských studijních programech. Pro výpočet příspěvku
jsou rozhodné údaje SIMS k 31. 10. předchozího kalendářního roku, a k 31. 3., 30. 6. a 31. 10. daného kalendářního roku.
Výši výpočtové částky stipendia na jednoho studenta určí ministerstvo na každý ﬁnanční rok v závislosti na
možnostech rozpočtu pro vysoké školy.
Ukazatel D – zahraniční studenti přijímaní v rámci zahraniční rozvojové pomoci, mezinárodní spolupráce
Příspěvek nebo dotace dle tohoto ukazatele se poskytuje na podporu plnění závazků z mezinárodních smluv
(mimo programů AKTION, CEEPUS a ERASMUS), které se nezahrnují do výpočtu ukazatele A nebo B1. Částky příspěvku nebo dotace budou vypočítány podle rozsahu vzdělávací činnosti vysoké školy, výše stipendia a počtů studujících cizinců, kteří studují na vysoké škole na základě mezinárodních a vládních dohod a příslušných
usnesení vlády.
Dotaci na rozvoj vysoké školy lze z tohoto ukazatele poskytnout na plnění programů AKTION, CEEPUS
a ERASMUS. Výše dotací vychází z podkladů příslušných Národních kanceláří agentur.
Ukazatel F – vzdělávací projekty, programy a záměry
Příspěvek z ukazatele F se poskytuje na zabezpečení vzdělávací činnosti nových vysokých škol a na podporu
vzdělávacích projektů a aktivit, které nejsou ﬁnancovány z ukazatele A a B.
Dotaci na rozvoj vysoké školy lze podle tohoto ukazatele poskytnout na podporu projektů a aktivit, které
podporují rozvojové záměry vysoké školy nebo ministerstva podle dlouhodobého záměru vysoké školy nebo
dlouhodobého záměru ministerstva.
Primárně je tento ukazatel určen pro podporu časově omezených, zpravidla jednoletých vzdělávacích projektů.
Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku nebo dotace z tohoto ukazatele je na základě posouzení žádosti vysoké
školy v kompetenci náměstka pro výzkum a vysoké školství ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
Ukazatel G – vzdělávací rozvojové projekty Fondu rozvoje vysokých škol
Dotaci podle tohoto ukazatele přizná ministerstvo vysokým školám, na kterých se řeší vzdělávací projekty
v rámci tematických okruhů vyhlášených Výborem Fondu rozvoje vysokých škol1, ˇkteré uspěly ve výběrovém
řízení
Část této dotace, určená zejména na zajištění výběrového řízení a závěrečných oponentních řízení, se poskytne Univerzitě Karlově v Praze pro její součást Agenturu Rady vysokých škol, která tyto činnosti zajišťuje.
Ukazatel I – rozvojové programy
Dotaci podle tohoto ukazatele přizná ministerstvo vysokým školám, na kterých se budou řešit projekty v rámci
Rozvojových programů vyhlášených ministerstvem jako součást aktualizace dlouhodobého záměru ministerstva
na daný kalendářní rok, úspěšné ve výběrovém řízení. Vyhlášení Rozvojových programů i výsledky výběrového
řízení jsou uveřejněny na internetových stránkách ministerstva.
Část této dotace, určená zejména na zajištění výběrového řízení, se poskytne Univerzitě Karlově v Praze pro
Agenturu Rady vysokých škol, která tyto činnosti zajišťuje.
Ukazatel M – mimořádné úkoly a aktivity
Příspěvek nebo dotaci podle tohoto ukazatele přizná ministerstvo na podporu mimořádných, rozpočtem nezajištěných rozvojových aktivit, které vysoká škola uskutečňuje např. jako důsledek
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– nových právních předpisů, které mají značné dopady na plnění úkolů, pro které byla zřízena,
– nových aktuálních úkolů a aktivit.
O žádosti vysoké školy o poskytnutí prostředků dle tohoto ukazatele, podepsané rektorem, rozhoduje ministr
školství, mládeže a tělovýchovy.
Ukazatel S (sociální stipendia)
Tato část příspěvku se vypočítá jako součin výše stipendia stanovené v § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, a počtu studentů zjištěného v SIMS, kteří prokázali nárok na toto stipendium potvrzením, speciﬁkovaným
podle téhož paragrafu a písmene zákona o vysokých školách. Podrobnosti výpočtu stanoví náměstek pro výzkum
a vysoké školství ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
Ukazatel U (ubytovací stipendia)
Tato část příspěvku vysoké škole bude stanovena z částky, určené ministerstvem pro všechny vysoké školy,
dané období a tento účel stejným procentem, jako je procento studentů této vysoké školy, kteří podle údajů SIMS
k 31. 10. probíhajícího akademického roku splňují dále uvedené podmínky pro započtení, z počtu studentů všech
vysokých škol, kteří splňují podmínky pro započtení.
Podmínkou pro započtení je, že student
1. studuje v prezenční formě studia v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním
programu uskutečňovaném na území České republiky,
2. studuje v prvním akreditovaném studijním programu, nebo v akreditovaném studijním programu na něj
navazujícím, nebo přestoupil z jednoho takového studijního programu do jiného a předchozí studium mu
bylo uznáno; v případě souběžně studovaných akreditovaných studijních programů je student započten
nejvýše jednou, a to v tom akreditovaném studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
3. nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím akreditovaném studijním programu ani v žádném ze
souběžně studovaných studijních programů,
4. nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia,
5. nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy, je-li místo jeho studia na území hlavního
města Prahy.
Při výpočtu se nepřihlíží ke studiu v akreditovaném studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které
i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku započtení.
Ukazatel J – dotace na ubytování a stravování studentů
Celkový objem dotace na ubytování a stravování studentů se stanoví pro každý ﬁnanční rok v závislosti na
možnostech rozpočtu pro vysoké školy.
Výše dotace na ubytování a stravování studentů, jež bude poskytnuta příslušné vysoké škole, se vypočte jako
součin vysokými školami vykázaného počtu přepočtených hlavních jídel (teplých a studených), vydaných studentům v menzách nebo se souhlasem ministerstva a na základě smluvního vztahu vysoké školy s jinou právnickou
osobou v jejích stravovacích zařízeních (teplé jídlo se započítává koeﬁcientem 1,0; studené jídlo se započítává
koeﬁcientem 0,4) za období listopad předchozího akademického roku až říjen probíhajícího akademického roku
a rozpočtového ukazatele, který se stanoví na jedno přepočtené hlavní jídlo pro každý ﬁnanční rok v závislosti na
možnostech rozpočtu pro vysoké školy.
Dotaci na ubytování a stravování studentů lze v průběhu roku na žádost rektora vysoké školy upravit, došlo-li
ke skokovému nárůstu nebo poklesu v počtu vydaných jídel.
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Článek 5
Společná a závěrečná ustanovení
Pro zajištění činnosti na počátku kalendářního roku ministerstvo poskytne vysoké škole zálohu na příspěvek
stanovenou na základě rozhodných údajů podle stavu k 31. říjnu předchozího kalendářního roku do výše 1/4
příspěvku poskytnutého podle ukazatelů A a B1, B2 a B3 v předchozím kalendářním roce.
Na počátku kalendářního roku může ministerstvo rozhodnout o poskytnutí dotace podle ukazatele J do výše
1/4 dotace poskytnuté na tento účel v předchozím roce.
V souvislosti s plněním úkolů ministerstva uloženým mu § 95 odst. 1 zákona o vysokých školách se tato Pravidla přiměřeně použijí pro výpočet výše prostředků převáděných Ministerstvu obrany pro vzdělávání studentů
studijních programů v oblasti bezpečnostních studií Univerzity obrany, kteří nejsou vojáky v činné službě.
Zrušují se Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, č. j. 598/2010-33.
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem podpisu.
Ministerstvo uveřejní tato pravidla ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na svých internetových stránkách.

V Praze dne 28. ledna 2011
Ing. Jan Koucký, Ph.D., v. r.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j. 2 435/2011-33

Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na stipendia podle § 40 odst. 2,
§ 91 odst. 2 písm. e) a § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů
Čl. 1
Obecné podmínky poskytování dotací
1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) při aplikaci § 87 písm. d) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vydává na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. v) a § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí
o dotacích ze státního rozpočtu. Nedílnou součástí rozhodnutí je vymezení účelu, na který jsou dotace poskytovány, a podmínek jejich použití.
2. Při poskytování dotací soukromým vysokým školám podle § 40 odst. 2 věty druhé zákona o vysokých školách
ministerstvo vychází z těchto „Pravidel pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy na stipendia podle § 40 odst. 2, § 91 odst. 2 písm. e) a § 91 odst. 3 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů” (dále jen „nová Pravidla”).

Čl. 2
Podmínky poskytnutí dotace na stipendia a stanovení její výše
1. Písemná žádost o dotaci na stipendia podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách (dále jen „ubytovací stipendia“) a o dotaci na stipendia podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách (dále jen „sociální
stipendia“) musí být podepsána statutárním orgánem žadatele a orgánem, který vykonává působnost rektora
veřejné vysoké školy; žádost o dotaci na ubytovací stipendia a o dotaci na sociální stipendia musí být doručena ministerstvu do 30. dubna kalendářního roku, mají-li být dotace poskytnuty na stipendia na měsíce leden
až červen daného kalendářního roku, nebo do 20. listopadu kalendářního roku, mají-li být dotace poskytnuty
na stipendia na měsíce září až prosinec daného kalendářního roku.
2. Žádosti obsahují náležitosti podle vzorů uvedených v přílohách č. 1 a 2 těchto nových Pravidel.
3. Výši dotace na ubytovací stipendia a výši dotace na sociální stipendia stanoví ministerstvo; na poskytnutí
dotace není právní nárok. Pokud ministerstvo žádosti o dotaci zcela nebo zčásti vyhoví, poskytne žadateli dotaci po vydání „Rozhodnutí ministerstva o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu“. Nevyhoví-li ministerstvo
žádosti o dotaci, rozhodnutí nevydává.
4. Při stanovení výše dotace na ubytovací stipendia ministerstvo přihlíží
a) ke stipendijnímu řádu soukromé vysoké školy,
b) k aktuálnímu znění Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol, vypracovaného ministerstvem,
c) k aktuálnímu znění Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo
další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy,
d) k částce vyčleněné v rozpočtové kapitole 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v části „Vysoké školy“, na dotace na ubytovací stipendia studentů soukromých vysokých škol,
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e) k počtu studentů, kteří podle údajů databáze „Sdružené informace matrik studentů“, zřízené podle § 87
písm. i) zákona o vysokých školách (dále jen „databáze SIMS“), k 31. 3. a 31. 10. kalendářního roku splňují dále uvedené podmínky pro započtení pro účely ubytovacího stipendia. Podmínkou pro toto započtení
je, že student
i. je studentem akreditovaného studijního programu v prezenční formě studia, uskutečňovaného na území České republiky žadatelem (danou soukromou vysokou školou),
ii. studuje v prvním akreditovaném studijním programu, popřípadě v akreditovaném studijním programu
na něj navazujícím, nebo přestoupil z takového akreditovaného studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; nepřihlíží se však ke studiu v akreditovaném studijním programu, do
něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku,
iii. nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím akreditovaném studijním programu ani v žádném ze
souběžně studovaných akreditovaných studijních programů,
iv. nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia,
v. nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy, je-li místo jeho studia na území hlavního
města Prahy.
5. Při stanovení výše dotace na sociální stipendia ministerstvo přihlíží
a) k § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé
sociální situace studenta,
b) ke stipendijnímu řádu soukromé vysoké školy,
c) k aktuálnímu znění Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol, vypracovaného ministerstvem,
d) k aktuálnímu znění Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo
další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy,
e) k částce vyčleněné v rozpočtové kapitole 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v části „Vysoké školy“, na dotace na sociální stipendia studentů soukromých vysokých škol,
f) k počtu studentů, kteří mají na sociální stipendium nárok podle údajů databáze SIMS, k 31. 3. a k 31. 10.
kalendářního roku,
g) k počtu studentů, kteří splňují podmínky uvedené v § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, ale nejsou
vedeni jako studenti tyto podmínky splňující v databázi SIMS k 31. říjnu kalendářního roku, na který má
být dotace poskytnuta, protože orgán státní sociální podpory vydal pro účely přiznání stipendia písemné
potvrzení po 31. říjnu daného kalendářního roku.
6. Při výpočtu výše dotace na stipendia se použijí ustanovení přílohy č. 3 těchto nových Pravidel.

Čl. 3
Podmínky použití dotací a jejich ﬁnanční vypořádání
1. Podmínky použití dotací a jejich ﬁnanční vypořádání upravují zvláštní právní předpisy a Rozhodnutí ministerstva o poskytnutí dotace. Soukromá vysoká škola, která dotaci tím, že ji začne užívat, přijme, je povinna splnit povinnosti a podmínky stanovené příjemcům dotací rozpočtovými pravidly, zákonem o vysokých
školách, dalšími právními předpisy a „Rozhodnutím ministerstva o poskytnutí dotace“. Zejména je povinna
dodržet účel a časové určení poskytnuté dotace na náklady či výdaje, které se týkají roku, na který byla dotace poskytnuta a dotaci ﬁnančně vypořádat v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady
a termíny ﬁnančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními ﬁnančními aktivy nebo Národním
fondem.
Čl. 4
Zveřejnění informací o dotacích a kontrola hospodaření
1. Ministerstvo uveřejní tato nová Pravidla ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na svých
internetových stránkách. Informace o výši dotací poskytnutých soukromým vysokým školám podle těchto
nových Pravidel uveřejňuje ministerstvo podle vyhlášky č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací.
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2. Hospodaření s dotacemi kontroluje ministerstvo podle § 39 odst. 2 rozpočtových pravidel a podle zákona
č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o ﬁnanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména při zúčtování a vypořádání dotací se státním rozpočtem za
příslušný rok, při analýze výročních zpráv o hospodaření vysoké školy a dalších informací [§ 42 odst. 1 písm.
a) a c) a § 42 odst. 3 zákona o vysokých školách].
3. Využití dotací vyhodnotí ministerstvo ve výroční zprávě o stavu vysokého školství [§ 87 písm. b) zákona
o vysokých školách] na základě analýzy výročních zpráv o činnosti vysoké školy a o hospodaření vysoké školy [§ 42 odst. 1 písm. a) a § 42 odst. 3 zákona o vysokých školách] a na základě výsledků z kontrol a jiných
poznatků o činnosti vysokých škol.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 1 749/2009-33 ze dne 25. 2. 2009, se zrušují.
2. Tato nová Pravidla nabývají účinnosti dnem podpisu a poprvé se použijí na dotace na stipendia pro rok
2011.

V Praze dne 28. ledna 2011
Ing. Jan Koucký, Ph.D., v. r.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

SEŠIT 3

strana 13

Příloha č. 1

VZOR ŽÁDOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY O POSKYTNUTÍ DOTACÍ
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, PŘEDKLÁDANÉ MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
V DOBĚ OD 1. DUBNA DO 30. DUBNA KALENDÁŘNÍHO ROKU
Žádost soukromé vysoké školy
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na stipendia
podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách
(dále jen „ubytovací stipendia“)
a
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na stipendia
podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách
(dále jen „sociální stipendia“)

Název žadatele (právnické osoby působící jako soukromá vysoká škola):
Adresa sídla žadatele:
Právní forma žadatele:
Identiﬁkační číslo žadatele:
Číslo bankovního účtu žadatele:

Výše dotace ze státního rozpočtu, požadovaná žadatelem na ubytovací stipendia pro období
od 1. ledna ..... do 30. června ..... [v Kč]:
Výše dotace ze státního rozpočtu, požadovaná žadatelem na sociální stipendia pro období
od 1. ledna ..... do 30. června ..... [v Kč]:

Datum:
Podpis statutárního orgánu žadatele a orgánu, který vykonává působnost rektora veřejné vysoké školy:
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Příloha č. 2

VZOR ŽÁDOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY O POSKYTNUTÍ DOTACÍ
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, PŘEDKLÁDANÉ MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
V DOBĚ OD 1. LISTOPADU DO 20. LISTOPADU KALENDÁŘNÍHO ROKU
Žádost soukromé vysoké školy
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na stipendia
podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách
(dále jen „ubytovací stipendia“)
a
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na stipendia
podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách
(dále jen „sociální stipendia“)

Název žadatele (právnické osoby působící jako soukromá vysoká škola):
Adresa sídla žadatele:
Právní forma žadatele:
Identiﬁkační číslo žadatele:
Číslo bankovního účtu žadatele:

Výše dotace ze státního rozpočtu, požadovaná žadatelem na ubytovací stipendia pro období
od 1. září ..... do 31. prosince ..... [v Kč]:
Výše dotace ze státního rozpočtu, požadovaná žadatelem na sociální stipendia pro období
od 1. září ..... do 31. prosince ..... [v Kč]:
Výše tzv. dodatečné dotace ze státního rozpočtu, požadovaná žadatelem na sociální stipendia
pro období od 1. září ..... do 31. prosince ..... [v Kč]:

Příloha k žádosti, předkládaná v případě, že je žádáno o tzv. dodatečnou dotaci na sociální stipendia [jmenný
seznam studentů, kteří splňují podmínky uvedené v § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, ale nejsou vedeni
jako studenti tyto podmínky splňující v databázi SIMS k 31. říjnu kalendářního roku, na který má být dotace poskytnuta, protože orgán státní sociální podpory vydal pro účely přiznání stipendia písemné potvrzení po 31. říjnu
daného kalendářního roku, s uvedením počtu měsíců, po které tyto podmínky splňují do konce kalendářního
roku] :

Datum:
Podpis statutárního orgánu žadatele a orgánu, který vykonává působnost rektora veřejné vysoké školy:

SEŠIT 3

strana 15

Příloha č. 3

Ustanovení pro výpočet výše a poskytnutí dotace na sociální stipendia
Částka určená pro sociální stipendia se vypočítá jako součin minimální výše stipendia stanovené § 91 odst. 3
zákona o vysokých školách a počtu započtených studentů.
Započteným studentem je student, který o sociální stipendium požádal v souladu se stipendijním řádem vysoké
školy a je vysokou školou zapsán do databáze SIMS jako student, který splňuje podmínky uvedené v § 91 odst.
3 zákona o vysokých školách. Dodatečně započteným studentem je student, který splňuje podmínky uvedené
v § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, ale není veden jako student tyto podmínky splňující v databázi SIMS
k 31.říjnu kalendářního roku, na který má být dotace poskytnuta, protože orgán státní sociální podpory vydal pro
účely přiznání stipendia písemné potvrzení po 31. říjnu daného kalendářního roku.
Pro výpočet dotace na sociální stipendia se použijí tyto výstupy databáze SIMS:
Výstup A, který uvádí za každou vysokou školu počet započtených studentů k datu 31.3.
Výstup B, který uvádí za každou vysokou školu počet započtených studentů k datu 31.10.
Způsob výpočtu a harmonogram poskytnutí dotace na sociální stipendia:
Výpočet z výstupu A:
Podle výstupu A Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vypočte částku pro sociální stipendia na 6 měsíců („X1“) takto: X1 = 6*A*1620.
Výpočet z výstupu B:
Podle výstupu B ministerstvo vypočte částku pro sociální stipendia na 4 měsíce („X2“) takto: X2 = 4*B*1620.
K částce X2 ministerstvo připočte částku pro stipendia dodatečně započtených studentů („X3“) vypočtenou
takto:
X3 = počet dodatečně započtených studentů*1620*počet měsíců do konce kalendářního roku, po které splňují
podmínky uvedené v § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách.
Vyhoví-li ministerstvo žádosti o poskytnutí dotace, vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
sociální stipendia a dotaci poukáže na účet vysoké školy bez zbytečného odkladu.

Ustanovení pro výpočet výše a poskytnutí dotace na ubytovací stipendia
Částka určená pro dotace na ubytovací stipendia se vypočítá jako součin normativní částky stanovené ministerstvem pro příslušný kalendářní rok na ubytovací stipendia („U“) a počtu započtených studentů.
Započteným studentem je student, který o ubytovací stipendium požádal v souladu se stipendijním řádem vysoké
školy a je vysokou školou zapsán do databáze SIMS jako student, který splňuje podmínky pro započtení pro
účely přiznání dotace na ubytovací stipendium, uvedené v čl. 2 odst. odst. 4 písm. e) těchto nových „Pravidel pro
poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na stipendia
podle § 40 odst. 2, § 91 odst. 2 písm. d) a § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Pro výpočet dotace na ubytovací stipendia se použijí tyto výstupy databáze SIMS:
Výstup C, který uvádí za každou vysokou školu počet započtených studentů k datu 31.3.
Výstup D, který uvádí za každou vysokou školu počet započtených studentů k datu 31.10.
Způsob výpočtu a harmonogram poskytnutí dotace na ubytovací stipendia:
Výpočet z výstupu C:
Podle výstupu C ministerstvo vypočte částku pro ubytovací stipendia na 6 měsíců („X4“) takto: X4 =
= 6*C*0,1*U.
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Výpočet z výstupu D:
Podle výstupu D ministerstvo vypočte částku pro ubytovací stipendia na 4 měsíce („X5“) takto: X5 =
= 4*D*0,1*U.
Vyhoví-li ministerstvo žádosti o poskytnutí dotace, vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
ubytovací stipendia a dotaci poukáže na účet vysoké školy bez zbytečného odkladu.
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ČÁST OZNAMOVACÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic
a učebních textů následující tituly:
pro základní vzdělávání:
Čechurová, M., Havlíčková, J., Podroužek, L.: Přírodověda
pro 5. ročník základní školy
Č.j.: 30044/2010-22, cena: 99 Kč

27. 1. 2017

SPN

součást
ucelené řady

Tarábek, P., Kopečková, S., Vojkůvka, K.: Matematika 1-3
pro 1. ročník základní školy
Č.j.: 175/2011-22, Cena: 59 + 59 + 59 Kč

26. 1. 2017

DIDAKTIS

součást
ucelené řady

6. 12. 2016

Fraus

13. 12. 2016

Septima

součást
ucelené řady

1. 12.2016

Septima

součást
ucelené řady

pro střední vzdělávání:
Novotný, J.: Literatura v souvislostech pro střední školy 1
(učebnice + elektronická čítanka)
Č.j.: 9162/2010-23, cena: 289 Kč

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
Skýbová, J.: Zoologie pro základní školy praktické
(učebnice + pracovní sešit)
Č.j.: 29692/2010-27, cena: 110 + 55 Kč
Matušková, A, Šmolíková, B.: Člověk a jeho svět: Lidé a čas
(učebnice + pracovní sešit)
Č.j.: 28555/2010-27, cena: 120 + 60 Kč
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Oznámení
ČR – Česká školní inspekce oznamuje odcizení služebního průkazu č. 77
znějícího na jméno Ing. Jiří Bartoš.

Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

Předpokládaná výše předplatného pro rok 2011 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Předpokládaná
periodicita

Záloha
na předplatné

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
Energetický regulační věstník
Ústřední věstník ČR
Věstník Ministerstva zemědělství
Věstník Ministerstva zdravotnictví
Cenový věstník Ministerstva ﬁnancí
Finanční zpravodaj

4krát ročně
10krát ročně
7krát ročně
3krát ročně
10krát ročně
16krát ročně
6krát ročně

400 Kč
2600 Kč
450 Kč
200 Kč
1800 Kč
1600 Kč
650 Kč

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

12krát ročně

600 Kč

Název věstníku, zpravodaje

Objednávky přijímá a vyřizuje:

SEVT, a. s., oddělení předplatného, Pekařova 4, 181 06 Praha 8 – Bohnice
Tel.: 283 090 354, 283 090 352 G Fax: 233 553 422 G e-mail: predplatne@sevt.cz
Obsahy věstníků a zpravodajů na www.sevt.cz

Oficiální distributor publikací Evropské unie a Úředního věstníku EU

www.sevt.cz www.ceskeskolstvi.cz www.dobryskolak.cz www.ceskeskolky.cz www.mapcentrum.cz
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Vydává: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Redakce: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, telefon 234 811 437 – Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., P.O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: (004212) 44 45 45 59, tel./fax: (004212) 44 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje
za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok 1. záloha činí 600 Kč –
Vychází měsíčně – Tiskne: Sprint Servis, Lovosická 31, Praha 9.

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s.,
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 283 090 254, fax:
233 553 422; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Praha 4, Jihlavská 405,
tel./fax: 261 264 325 – Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – Ostrava, Nádražní 29, tel./fax: 596 120 690 – České Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045
a ve vybraných knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé
částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky
jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou
doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od
data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo
bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie
novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12,
č. j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994.

