Osnova plánu investičních aktivit1 vysoké školy pro roky 2021–2030
Vysoká škola uvede obecný popis své investiční strategie.
Vysoká škola uvede seznam jednotlivých investičních akcí2, jejichž realizaci plánuje pro roky 2021–
2030, a to dle následujících pokynů. Vysoká škola uvede jednotlivě všechny investiční akce plánované
k realizaci v daném období s plánovaným objemem výdajů větším než 50 mil. Kč bez DPH3 (včetně
strojního a přístrojového vybavení), bez ohledu na to, zda byla či bude akce zahájena před rokem 2021.
Jednotlivě se uvádějí i investiční akce s plánovaným objemem výdajů menším než 50 mil. Kč bez DPH,
u kterých se předpokládá krytí nákladů z programového financování MŠMT (například program
133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol a program 133 240
Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult) a rovněž se uvádějí
akce, ke kterým bude již v r. 2020 v rámci programů 133 220 a 133 240 podána žádost o poskytnutí
dotace, přestože čerpání dotace proběhne až v následujících letech.
Popis investičních akcí bude zahrnovat tyto povinné položky:
•
•
•
•
•
•

Název akce
Stručný popis akce
Předpokládané náklady akce bez DPH
Rámcový harmonogram akce
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru vysoké školy
Synergické vazby na jiné investiční akce včetně akcí realizovaných v rámci jiných dotačních
titulů

Soukromé vysoké školy nemusí do plánů investičních aktivit uvádět všechny investiční akce, ale pouze
ty, u kterých předpokládají financování nebo spolufinancování z veřejných zdrojů, ať již z veřejných
rozpočtů České republiky nebo rozpočtu Evropské unie.

1

Investiční aktivitou se rozumí rovněž neinvestiční výdaje podporované podle §§ 12 a 13 zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, v příslušném programu reprodukce majetku a podle pravidel způsobilosti výdajů příslušné
výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace.
2
bez ohledu na zdroj financování
3
výdaje v EUR se přepočítávají kurzem 25,225 CZK za 1 EUR; výdaje v jiných měnách kurzem ČNB platným k 30.
6. 2020.

