Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5
118 12 Praha 1

č. j.: MSMT-xxxx/202x
Počet stran: x

ROZHODNUTÍ č. 2xxxxx
o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na rok 202x
podle 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 „rozhodnutí“)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá
Strana jako správní orgán podle § 14 odst. 2, § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 18 odst. 3 a 4, § 18a a § 87
odst. 1 písm. d) 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 „poskytovatel
příspěvku“) rozhodlo v řízení o žádosti ……………. o poskytnutí příspěvku, podané
v návaznosti na projednání projektu předloženého na základě Výzvy k předkládání návrhů
projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022 – 2024
(dále jen „projekt“), č. j.: MSMT-29805/2021-1 (dále jen „výzva“), přijaté dne …….. 202x,
takto:
PŘÍSPĚVEK SE ZCELA POSKYTUJE A STANOVÍ SE ÚČEL A TYTO PODMÍNKY:
Část I
1. Specifikace příjemce příspěvku
Příspěvek se poskytuje příjemci:
Název:
…………………..
Adresa sídla:
…………………..
IČO:
………….……….
tel. ústředna: +420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz
www.msmt.cz
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Číslo účtu příjemce:
(dále jen „příjemce“)

…………………..

2. Výše příspěvku
Celková výše poskytnutého příspěvku je
v tom
neinvestiční příspěvek
investiční příspěvek

…….……….. Kč,
………….….. Kč,
……….…….. Kč.

Poskytnutý příspěvek není účastí státního rozpočtu na financování programu podle
§ 12 a § 13 rozpočtových pravidel.
3. Účel příspěvku
Účelem příspěvku je zajištění naplňování cílů stanovených v reformě 3.2.1
Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na
měnící se potřeby trhu práce v rámci komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření
školních programů Národního plánu obnovy zřízeného dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021 (dále jen „účel příspěvku“).
Příspěvek je určen na financování aktivit uvedených v projednaném projektu v roce
202x.
4. Lhůta, v níž má být účelu dosaženo
Účelu příspěvku má být dosaženo do 31. prosince 202x.
Část II
Podmínky poskytnutí a použití příspěvku
Použití příspěvku
1. Příjemce je povinen použít příspěvek v souladu s platnými a účinnými právními
předpisy České republiky (dále jen „ČR“) a Evropské unie (dále jen „EU“) a s tímto
rozhodnutím.
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2. Příjemce je povinen použít příspěvek v souladu se svým dlouhodobým/strategickým
záměrem, se strategickým záměrem ministerstva a jeho každoročním plánem
realizace.
3. Příjemce je dále povinen použít finanční prostředky z příspěvku vlastním jménem, na
vlastní účet a vlastní odpovědnost. Finanční prostředky z příspěvku nelze převádět
mezi školami. Příjemce je povinen splnit účel příspěvku uvedený v části I bodu 3 tohoto
rozhodnutí, a to ve lhůtě uvedené v části I bodu 4 tohoto rozhodnutí. Účel příspěvku
nelze měnit.
4. Příjemce je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu stanovenou ve výzvě.
Další podmínky poskytnutí a použití příspěvku
5. Příspěvek bude poskytnut formou jedné platby, která bude vyplacena do 30 dnů od
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z účtu poskytovatele příspěvku na bankovní účet
příjemce.
6. Příspěvek lze použít pouze na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. 1. do
31. 12. 202x. Příspěvek lze použít i na výdaje roku 202x, které byly uskutečněny před
datem vydání rozhodnutí a které prokazatelně souvisí s účelem příspěvku vymezeným
tímto rozhodnutím.
7. Nejzazší termín pro dosažení cílů uvedených v části I bodu 3 tohoto rozhodnutí
s využitím prostředků poskytnutých tímto rozhodnutím je 30. 6. 2024.
8. Příspěvek lze použít pouze na úhradu nákladů realizovaného projektu, což znamená,
že nesmí být realizovaný zisk.
9. Způsobilé jsou výdaje vztahující se k aktivitám obsaženým v projektu, prokazatelně
naplňujícím věcné zaměření výzvy. Podporované aktivity musí mít jednoznačnou
vazbu na vzdělávací činnost. Omezení týkající se vybraných druhů nákladů jsou
uvedena v Čl. 13.1 výzvy.
10. Nezpůsobilé jsou tyto výdaje:
a) na běžný provoz, poskytování služeb a jiné standardní činnosti vysokých škol,
b) pořizování věcí nemovitých a nákup, opravu a údržbu dopravních prostředků,
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c) režijní náklady,
d) daň z přidané hodnoty (DPH) v případě, že příjemce uplatňuje nárok na
odpočet daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů,
e) osobní náklady zaměstnanců, který se na projektu nepodílí,
f) náhrada nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru,
g) ostatní výdaje za zaměstnance dle zvláštních právních předpisů, ke kterým
nejsou zaměstnavatelé povinni,
h) osobní náklady členů realizačního týmu, které souvisí s jejich zapojením do
mimoprojektových aktivit,
i) výdaje na občerstvení,
j) alkoholické nápoje, tabákové výrobky a psychotropní látky,
k) dary a ceny,
l) na výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných
za úplatu komerčními prodejci,
m) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
n) leasing,
o) dluhy a poplatky za dluhovou službu, dlužné úroky,
p) výdaje, které jsou součástí nedobytné pohledávky,
q) sankční poplatky, pokuty a penále, případně další sankční výdaje vyplývající ze
smluv nebo dalších příčin, storno poplatky,
r) správní a místní poplatky, které nemají přímou vazbu na projekt,
s) přímé daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická, cla
apod.),
t) kurzové ztráty,
u) náklady spojené s kapitálovým výnosem,
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v) finanční rezervy na možné budoucí ztráty nebo výdaje,
w) náklady nebo výdaje na případné soudní spory,
x) výdaje na mezinárodní aktivity rekreačního charakteru,
y) 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,
z) na realizaci aktivit v jiných komponentách a projektech v rámci Národního
plánu obnovy,
aa) výdaje, které nesouvisí s plněním cílů projektu a se schválenými projektovými
aktivitami prováděnými v přímé souvislosti s plněním cílů projektu, které byly
schváleny poskytovatelem příspěvku a
bb) nadměrné nebo nepřiměřené náklady v čase a místě neobvyklé a lehkomyslné
výdaje nebo náklady prováděné mimo projekt nebo již jednou z veřejných
prostředků uhrazené.
11. Část poskytnutého příspěvku ve výši ……………. Kč, v tom neinvestiční příspěvek ve výši
…………… Kč a investiční příspěvek ve výši ………….. Kč, je poskytnuta na realizaci
projektu, na jeho část k naplnění specifického cíle A. Čerpání těchto prostředků je
spojeno s následujícími podmínkami:
a) Příjemce bude vykazovat hodnoty společných indikátorů za podmínek
a v termínech uvedených v Příloze č. 2 výzvy. (způsob předání bude upřesněn
na základě podmínek platných ke dni vydání rozhodnutí).
b) Příjemce bude vykazovat hodnoty zvolených indikátorů za podmínek
a v termínech uvedených v Příloze č. 3 výzvy. (způsob předání bude upřesněn
na základě podmínek platných ke dni vydání rozhodnutí).
12. Část poskytnutého příspěvku ve výši ………….. Kč, v tom neinvestiční příspěvek ve výši
…………. Kč a investiční příspěvek ve výši ………… Kč, je poskytnuta na realizaci projektu,
na jeho část k naplnění specifického cíle B. Čerpání těchto prostředků je spojeno
s následujícími podmínkami:
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a) Příjemce bude vykazovat hodnoty společných indikátorů za podmínek
a v termínech uvedených v Příloze č. 2 výzvy. (způsob předání bude upřesněn
na základě podmínek platných ke dni vydání rozhodnutí).
b) Příjemce bude vykazovat hodnoty zvolených indikátorů za podmínek
a v termínech uvedených v Příloze č. 3 výzvy. (způsob předání bude upřesněn
na základě podmínek platných ke dni vydání rozhodnutí).
13. Část poskytnutého příspěvku ve výši …………… Kč, v tom neinvestiční příspěvek ve výši
……………. Kč a investiční příspěvek ve výši …………… Kč, je poskytnuta na realizaci
specifického cíle C. Čerpání těchto prostředků je spojeno s následujícími podmínkami:
a) Příjemce bude vykazovat hodnoty společných indikátorů za podmínek
a v termínech uvedených v Příloze č. 2 výzvy. (způsob předání bude upřesněn
na základě podmínek platných ke dni vydání rozhodnutí).
b) Příjemce bude vykazovat hodnoty zvolených indikátorů za podmínek
a v termínech uvedených v Příloze č. 3 výzvy. (způsob předání bude upřesněn
na základě podmínek platných ke dni vydání rozhodnutí).
14. Do rozhodnutí mohou být doplněny další podmínky, pokud by vznikly po datu vydání
rozhodnutí v důsledku nové legislativy EK. Podmínky rozhodnutí mohou dále být
dodatečně upraveny v případě vzniku nových zásadních skutečností týkajících se
realizace projektu.
Část III
Povinnosti příjemce
1. Příjemce nesmí financovat z prostředků příspěvku jiné fyzické nebo právnické osoby
s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací účelu příspěvku.
2. Příjemce je povinen před případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním
rozpočtem.
3. Příjemce je povinen řídit se pokyny stanovenými v rámci systému varovných signálů
„RED FLAGS“ ve smyslu Čl. 17 výzvy.
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4. Příjemce je povinen nastavit systém k efektivnímu naplnění principu „významně
nepoškozovat“ (DNSH) ve smyslu Čl. 18 výzvy.
5. Příjemce je povinen dodržovat pravidla jednotné publicity ve smyslu Čl. 19 výzvy.
Vedení účetnictví
6. Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech
a nákladech. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s platnými a účinnými
právními předpisy ČR, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a příjmy a výdaje, resp. výnosy
a náklady, související s účelem příspěvku sledovat v účetnictví odděleně.
7. Příjemce je povinen zajistit, aby příslušné doklady splňovaly náležitosti účetního
dokladu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona o účetnictví (s výjimkou písm. f) tohoto
ustanovení) a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost.
8. Příjemce je dále povinen účetní záznamy vztahující se k účelu příspěvku dokládat při
následných kontrolách prováděných oprávněnými orgány, a tyto doklady uchovávat
nejméně po dobu 10 let od roku následujícího po roce, v němž došlo k vypořádání
příspěvku.
9. Účetní doklady, které souvisí s realizací projektu, musí být označeny registračním
číslem projektu. Příjemce je povinen zavázat dodavatele k tomu, aby předkládali
k proplacení pouze faktury, které obsahují registrační číslo projektu v textu faktury.
10. V rámci vyúčtování příspěvku nelze uplatnit jakýkoliv účetní doklad či jeho část, který
byl již jednou financován prostřednictvím jiné podpory (dotace, grantu, příspěvku
apod.)
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Zakázky
11. Příjemce je povinen při zadávání zakázek hrazených z prostředků příspěvku
postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Čl. 13 výzvy, který blíže specifikuje oblast
zadávacích řízení.
Kontrola a audit
12. Příjemce je povinen postupovat v souvislosti s výkonem kontroly dle platných
a účinných právních předpisů1.
13. Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto
rozhodnutí nebo platných právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly
vztahující se k poskytnutému příspěvku, poskytnout veškeré doklady vážící se
k poskytnutému příspěvku, umožnit průběžné ověřování souladu údajů se skutečným
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným
k provádění kontroly. Těmito orgány jsou především poskytovatel příspěvku,
Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další
orgány oprávněné k výkonu kontroly dle platných a účinných právních předpisů ČR
a EU.
14. Příjemce je povinen informovat poskytovatele příspěvku písemně o všech
provedených
kontrolách,
které
souvisejí
s poskytnutým
příspěvkem,
ze strany jiných subjektů, a to ve lhůtě 15 pracovních dní od ukončení kontroly.
15. Příjemce je povinen na žádost poskytovatele příspěvku poskytnout veškeré informace

o výsledcích kontrol včetně kopií protokolů z kontrol, které souvisejí s poskytnutým
příspěvkem, dále o všech navrhovaných nebo uložených nápravných opatření a jejich
splnění, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené poskytovatelem
příspěvku.

1

Zejména zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
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Vypořádání příspěvku
16. Příjemce je povinen příspěvek vypořádat. Za vypořádání příspěvku se státním
rozpočtem se v souladu s § 18a odst. 5 zákona o vysokých školách považuje jeho
vyčerpání v souladu s tímto zákonem a s rozpočtovými pravidly, převedení do fondů
pro další kalendářní rok podle § 18 odst. 7 zákona o vysokých školách nebo odejmutí
příspěvku.
Uchovávání dokumentů
17. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s poskytnutým
příspěvkem v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR a EU po dobu 10 let
od roku následujícího po roce, v němž došlo k vypořádání příspěvku.
Část IV
Porušení rozpočtové kázně a odvody za porušení rozpočtové kázně
1. Porušení povinností a podmínek uvedených v tomto rozhodnutí představuje porušení
rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) nebo písm. j) rozpočtových
pravidel.
2. Za porušení povinností stanovených v Části III body 14 a 15 tohoto rozhodnutí se
stanovuje odvod v rozmezí 5–10 % částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň,
nejméně však ve výši 2 000 Kč.
Část V
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jsou tyto přílohy:
•
•

Příloha č. 1 – Projekt
Příloha č. 2 – Výzva včetně příloh

Poučení
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Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5
118 12 Praha 1

Na řízení o vydání rozhodnutí o poskytnutí příspěvku a na řízení o jeho odnětí se
nevztahuje správní řád.
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad.

náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

Rozdělovník:
1. Spis sp. zn. MSMT-xxxx/202x,
2. Účastník řízení: ……………………, do datové schránky.
Vypraveno dne: viz vypravení datovou schránkou

tel. ústředna: +420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz
www.msmt.cz
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