Č.j. MŠMT 3530/2013-32

Sdělení č. 1/2013 k poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
Podle článku 2 odstavec 2 „Pokynů pro poskytování příspěvku a dotací veřejným
vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ čj. MSMT-1624/2013-320
(Pravidla) se stanoví, že dne 14. 2. 2013 bude v odboru financování výzkumu a vysokých škol
zahájena předběžná finanční řídící kontrola k těm žádostem veřejných vysokých škol
o příspěvek a o dotaci, které budou Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doručeny do
13. 2. 2013.
V této souvislosti se veřejným vysokým školám doporučuje:
1. o příspěvek nebo o dotaci požádat formulářem, jehož vzor je v příloze 1 tohoto
sdělení;
2. žádosti adresovat náměstkovi ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum
a vysoké školství;
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 A+K, ukazatele U, ukazatele C, ukazatele F
(U3V a SSP) ve výši uvedené v tabulce, která je v příloze 2 tohoto sdělení, ve sloupci
označeném „souhrnná žádost VŠ o příspěvek“;
5. požádat o finanční prostředky z ukazatelů I (dotace na institucionální rozvojový plán)
a J (dotace na ubytování a stravování studentů) ve výši uvedené v tabulce, která je
v příloze 2 tohoto sdělení, ve sloupcích označených „žádost VŠ o dotaci z ukazatele I“
a „žádost VŠ o dotaci z ukazatele J“;
6. pro jednotné, rychlé a spolehlivé doručování aktuálních rozpočtových informací zřídit
do konce února 2013 e-mailovou adresu „rozpocet@doménavš.cz “, na kterou bude
odbor financování výzkumu a vysokých škol od března 2013 operativně zasílat
identifikační údaje k platbám poukázaným na účty veřejných vysokých škol u ČNB.

V Praze dne 30. ledna 2013

Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda, v. r.
náměstek ministra pro výzkum a vysoké školství

