Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j.: MSMT-5360/2013-32

Sdělení č. 2/2013 k poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
Podle článku 2 odstavec 2 „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým
školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ čj. MSMT-1624/2013-320 (dále „Pravidla“)
se stanoví, že dne 1. 3. 2013 se v odboru financování výzkumu a vysokých škol zahájí předběžná
finanční řídící kontrola k žádostem veřejných vysokých škol, které budou Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy doručeny do 28. 2. 2013 a jejichž předmětem bude finanční podpora
z ukazatele S a z ukazatele F rozpočtu pro rok 2013.
V této souvislosti se veřejným vysokým školám doporučuje:
1. adresovat žádosti náměstkovi ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké
školství;
2. o příspěvek nebo o dotaci požádat formulářem, jehož vzor je v příloze 1 tohoto sdělení;
3. v údajích o osobách, v nichž má vysoká škola podíl, vycházet z § 61 odst. 1 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož podíl
představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti, přičemž se tato
úprava vztahuje na obchodní společnosti a družstvo;
4. požádat o finanční prostředky z ukazatele S ve výši uvedené v tabulce, která je v příloze 2
tohoto sdělení;
5. bude-li vysoká škola v tomto termínu žádat o příspěvek nebo o dotaci z ukazatele F na projekt
tvůrčí činnosti podle článku 22 odstavec 4 „Pravidel“, nebo na projekt aktivit reagujících na
neočekávané a mimořádné události podle článku 22 odstavec 6 „Pravidel“, postupovat při
vypracování žádosti s přihlédnutím k metodice „Hodnocení projektů v rámci Fondu
vzdělávací politiky“, která je přílohou „Pravidel“ ( http://www.msmt.cz/file/26979 );
doporučujeme proto v průvodním dopise rektora výslovně vyjádřit, že o podporu žádá vysoká
škola (nikoliv její součást) a uvést, že nedílnou součástí žádosti jsou formulář Žádosti o
dotaci/příspěvek, projekt a jeho vyjmenované přílohy; ve formuláři Žádosti o dotaci
doporučujeme uvést internetovou adresu, na které je projekt zveřejněn a na kterou bude vést
odkaz v Informačním systému Ministerstva financí DotInfo.
Termíny zahájení předběžných finančních řídících kontrol k dalším žádostem vysokých škol budou
uveřejněny v následujících sděleních. Pro žádosti o příspěvek nebo dotaci z ukazatele F, které budou
doručeny do 30. 6. 2013, se předběžně předpokládá zahájení kontroly 1. 7. 2013. Pro žádosti
o příspěvek z ukazatele S se předpokládají dvě kontroly, první k žádostem, které budou doručeny do
15. 8. 2013, druhá k žádostem, které budou doručeny do 30. 11. 2013.
V Praze dne 14. února 2013

Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda, v. r.
náměstek ministra

