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I. Vyhlášení 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje dotační program pro 
připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy (dále jen „Program“). Tento Program 
je vyhlášen na základě Usnesení vlády č. 353 ze dne 10. května 2017 o Konceptu a finančním 
zabezpečení připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností (1918, 
1968, 1993)a na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Oprávněným žadatelem o dotaci z Programu je veřejná vysoká škola (dále jen „vysoká škola“). 
Úspěšným žadatelům poskytne ministerstvo v souladu s § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dotaci ze 
státního rozpočtu (dále jen „dotace“). Úspěšným žadatelům bude poskytnuta dotace Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace. Při vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou poskytnuty běžné finanční 
prostředky v jedné splátce v plné výši. Na poskytnutí dotace není právní nárok.  
 
Program je vyhlášen na časové období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.  
 
Cíle Programu 

Cílem Programu je podpora připomínek anebo oslav výročí založení Československa v roce 1918, 
pražského jara 1968 a rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky v roce 1993, realizovaných 
samotnými vysokými školami nebo ve spolupráci s jinými subjekty v roce 2018. Program bude 
podporovat aktivity související s těmito výročími vedoucí k oživení či prohloubení kolektivní historické 
a kulturní paměti, posílení lokální, státní a evropské identity, posílení vnímání České republiky jako 
země s kulturní tradicí a jako součásti evropského a světového společenství, a oživení duchovních  
a morálních hodnot, na nichž vzniklo a rozvíjelo se Československo. 
 
Účel programu 
 
Účelem Programu bude podporovat zejména aktivity zaměřené na širokou veřejnost s přímým 
vztahem k cílům programu. U typově akademických výstupů/aktivit, jakými jsou například publikace 
či konference, jsou jednoznačně preferovány ty populárně naučné před odbornými. Aktivity musí být 
mimořádného charakteru vymykající se z rámce pravidelně konaných aktivit vysokých škol. 
Z Programu nelze podporovat pravidelné každoroční aktivity, jako jsou např. reprezentativní plesy, 
festivaly či zasedání vědeckých a správních rad a akademických senátů bez přímého a unikátního 
vztahu k předmětným výročím.  
 
Aktivity mohou naplňovat cíle programu na lokální, regionální i celostátní úrovni. Podporovány 
budou i aktivity mezinárodního charakteru, tedy takové, které budou zpracovávat národní témata  
v mezinárodním kontextu, budou zahrnovat zahraniční autory, účinkující či hosty, nebo budou 
zaměřeny na mezinárodní veřejnost. Prioritně budou dále podporovány inovativní kulturní aktivity. 
 
Rozsah Programu 

Výše finančních prostředků poskytnutých na Program bude činit 20 000 tis. Kč. V rámci jednoho 
projektu může být příjemcem pouze jedna vysoká škola.  Každá vysoká škola může v rámci Programu 
předložit maximálně jeden projekt. Spolupráce vysokých škol v rámci jednotlivých aktivit projektu je 
však možná. 
 
Minimální výše podpory na jeden projekt činí 300 tis. Kč.  
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 5 000 tis. Kč. 
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II. Předkládání projektů 
Projekty je možno ministerstvu předložit nejpozději do 31. října 2017. Na projekty předané po 
stanoveném termínu nebude brán zřetel. Projekty se předkládají na příslušném formuláři, který je 
přílohou č. 2 tohoto Vyhlášení. V případě finanční podpory předloženého projektu podá vysoká škola 
Žádost o poskytnutí dotace na konkrétní částku, kterou bude projekt podpořen. 
 
Požadavky na výši dotace s názvem předkládaného projektu vyplní vysoká škola do tabulky s názvem 
„Tabulka k dotačnímu programu“, která je přílohou tohoto Vyhlášení. Finanční prostředky v rámci 
podávaných projektů musí být zaokrouhleny na celé tisíce. 
 
Rektor příslušné vysoké školy předloží projekt v listinné formě ve čtyřech vyhotoveních odboru 
vysokých škol ministerstva, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana. Elektronicky zašle 
vysoká škola přehlednou tabulku a předložený projekt se všemi formálními náležitostmi (podpisy, 
razítka) na adresu projekty-rozvoj@msmt.cz. 

 
III. Podmínky, které musí projekty splňovat 

Projekty musí být v souladu s Cíli Programu uvedenými v části I. Vyhlášení. V předloženém projektu 
bude obsažena charakteristika projektu včetně specifikace jeho rozpočtu. Z projektu musí být zřejmé, 
jaká je obecná koncepce a cíl projektu, zároveň musí popisovat jednotlivé aktivity, které budou 
v rámci projektu realizovány, a to podle struktury závazného formuláře žádosti.   
 
Finanční prostředky poskytnuté na projekt nesmějí být použity pro běžné aktivity vysoké školy.  
 
Při čerpání finančních prostředků poskytnutých na projekty v jednotlivých položkách uvedených ve 
formuláři pro podávání projektů, část „IV. Rozpočet projektu“, lze považovat toto členění za 
orientační s tím, že z přidělené dotace nesmí být navýšena žádná z těchto položek: osobní náklady (tj. 
součet položek: mzdy, odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvody 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu) a cestovné.  
 
V rámci Programu mohou být poskytnuty pouze běžné finanční prostředky. Konkrétně se jedná  
o prostředky na mzdy (včetně pohyblivých složek), odměny dle dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu, materiální 
náklady (včetně drobného majetku), služby a náklady nevýrobní, cestovní náhrady a stipendia.  
 
Z finančních prostředků poskytnutých na realizaci projektů není možné hradit nákup, opravu a údržbu 
dopravních prostředků a režijní náklady.  
 
Povinné spolufinancování projektů není vyžadováno.  
 
Vysoká škola použije dotaci výlučně na účely, ke kterým byla ministerstvem určena v souladu  
s vyhlášeným Programem a obsahem daného projektu; čerpání finančních prostředků z dotace bude 
sledovat v účetnictví tak, aby jejich použití mohla doložit. Pokud existuje souvislost předkládaného 
projektu s jinými projekty, musí ji předkladatel uvést. Projekt musí obsahovat čestné prohlášení, 
že aktivity, na které žádá vysoká škola finanční dotaci v rámci projektu, nejsou financovány z jiných 
zdrojů. 
 
Při jednotlivých činnostech a aktivitách realizovaných v rámci podpořených projektů budou vysoké 
školy vhodnou formou zveřejňovat/prezentovat informaci týkající se poskytnuté finanční podpory od 
ministerstva na tyto činnosti a aktivity. K prezentaci této informace je možné mj. použít logo 
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ministerstva, jehož pravidla použití jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva, konkrétně 
zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/logo-msmt.  
 
Pokud se v průběhu řešení projektu ukáže, že prostředky dotace poskytnuté na realizaci jedné jeho 
aktivity nelze v celém objemu na realizaci této aktivity využít, může vysoká škola použít zbývající 
částku dotace, nepřesahuje-li tato částka 10 % celkové výše finančních prostředků dotace 
poskytnutých pro rok 2018 na realizaci daného projektu, na realizaci jiných aktivit daného projektu . 
Uvedená změna musí být vysokou školou náležitě zdůvodněna v závěrečné zprávě. V případě, že se 
jedná o vyšší částku, může rektor vysoké školy požádat ministerstvo, nejpozději však do 15. 
listopadu 2018, o souhlas s použitím prostředků poskytnuté dotace na realizaci jiných aktivit 
daného projektu. Žádost o změnu použití poskytnutých finančních prostředků musí obsahovat 
zdůvodnění a specifikaci změny použití finančních prostředků dotace. Jestliže vysoká škola o změnu 
použití poskytnutých finančních prostředků ministerstvo nepožádá nebo nebude-li předložené 
žádosti rektora vyhověno, vrátí vysoká škola prostředky, jež nevyužila v  souladu s jejich původním 
plánovaným použitím, do státního rozpočtu. Finanční prostředky dotace poskytnuté vysoké škole 
na realizaci projektu pro rok 2018 nelze převádět do dalších let. 
 
Finanční vypořádání poskytnuté dotace, vyúčtování poskytnuté dotace a případné vrácení poskytnuté 
dotace („vratka“) společně s avízem je vysoká škola povinna provést v souladu s platnými právními 
předpisy, způsobem a v termínech dle pokynů ministerstva a dle pokynů uvedených v Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace.    
 
Vysoká škola poskytne odboru vysokých škol ministerstva výsledky auditů a finančních kontrol 
týkajících se využití finančních prostředků na realizaci projektů. 

 

IV. Posouzení a výběr projektů 

Projekty jsou hodnoceny ve výběrovém řízení Radou programů, poradním orgánem ministerstva 
složeným ze zástupců ministerstva, České konference rektorů a Rady vysokých škol. Rada programů 
na základě svého hodnocení sestaví pořadí projektů. Rada programů může doporučit krácení 
požadovaných finančních prostředků a úpravy projektu, případně i jeho zamítnutí. Konečné 
rozhodnutí o podpořených projektech a o výši poskytnutých prostředků provede ministerstvo. 
 
Projekty budou nejprve posuzovány z formálního hlediska. Bude se jednat, zejm. o dodržení termínu 
pro podání žádosti, řádné, úplné a správné vyplnění žádosti, oprávněnost žadatele, dodržení způsobu 
podání žádosti, dodržení limitů dotace stanovených ve vyhlášení programu, uvedení data a podpisu 
oprávněné osoby. Po splnění těchto formálních náležitostí budou projekty posuzovány dle 
hodnoticích kritérií níže.  
 
Pro posuzování projektů v rámci výběrového řízení jsou stanovena níže uvedená hodnoticí kritéria: 
 

Číslo 
kritéria 

Popis kritéria 
 

Maximální 
počet bodů 

 1. 
Soulad tematického zaměření projektu a jednotlivých aktivit s cíli a 

prioritami programu. Zapojení projektu do kontextu dalších významných 
aktivit k připomínce výročí roku 2018 

15 

2. 
Dopad na cílové skupiny – soulad charakteru cílových skupin s cíli 

Programu a rozsah jejich zapojení do pořádaných aktivit. 
15 

3  Rozsah, kvalita a inovativnost navrhovaných kulturních aktivit 10 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/logo-msmt


5 

 

4. 
Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků vůči stanoveným 
cílům a plánovaným aktivitám projektu, podíl finanční spoluúčasti vysoké 

školy (vyšší spoluúčast je hodnocena vyšším počtem bodů). 
20 

 Celkem bodů 60 
 

Podpořené projekty v aktualizovaném znění budou zveřejněny na internetové adrese ministerstva. 
Informace o dotacích bude podle § 18a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna na 
internetovém portále Ministerstva financí DotInfo. 
 
Akceptace snížení dotace  
 
Po zveřejnění výsledků výběrového řízení ministerstvo bez zbytečného odkladu vyzve vysokou školu, 
které by měly být poskytnuty finanční prostředky v částce nižší než požadované, k zaslání 
akceptace  o navržené změně žádosti (dále jen „akceptace“). 
 
Výzva ministerstva (dále jen „výzva“) bude obsahovat stručné zdůvodnění, proč vysoké škole 
nebudou poskytnuty finanční prostředky v požadované 100% výši, vymezení požadovaných nákladů, 
které nebudou ministerstvem financovány, vysvětlení účinků akceptace, která bude přílohou této 
výzvy, způsob a lhůtu pro zaslání akceptace ministerstvu, poučení o následcích zmeškání lhůty  
a formulář pro akceptaci. 
 
Zasláním akceptace vysoká škola vyslovuje souhlas s vymezením nákladů projektu, které bude, resp. 
nebude z finančních prostředků poskytnutých ministerstvem financovat. 
 
Bude-li mít vysoká škola za to, že je schopna projekt realizovat v nezměněné podobě i s poskytnutím 
finančních prostředků v nižší než požadované výši, zašle ministerstvu akceptaci bez zbytečného 
odkladu od doručení výzvy, nejpozději v termínu stanoveném ve výzvě. Součástí akceptace bude 
i rozpočet projektu dle nákladových položek upravený podle akceptované výše navrhovaných 
finančních prostředků, a to včetně nákladových položek. 
 
Bude-li mít vysoká škola zájem projekt realizovat se změnami navrženými ve výzvě, zašle ministerstvu 
akceptaci s rozpočtem projektu podle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu od doručení 
výzvy, nejpozději v terminu stanoveném ve výzvě. Spolu s akceptací dále zašle vysoká škola upravený 
projekt se změnami navrženými ministerstvem. 
 
Pokud vysoká škola nezašle akceptaci do uplynutí termínu pro zaslání akceptace nebo sdělí, že  
s navrženou změnou žádosti nesouhlasí, bude jí zasláno vyrozumění o nevyhovění žádosti. Na tuto 
skutečnost bude vysoká škola ve výzvě upozorněna. 
 

V. Předkládání zpráv o výsledcích řešení projektů a kontrola použití 
poskytnuté dotace 

Nebude-li to v rozporu s právními předpisy, budou výsledky projektů financovaných na základě 
tohoto Vyhlášení veřejně přístupné na webových stránkách vysokých škol. 
 
Zprávy o výsledcích řešení projektů včetně využití finančních prostředků v rámci Programu uvedou 
vysoké školy ve formuláři pro závěrečnou zprávu.  
 
Závěrečné zprávy v jednom vyhotovení předloží rektoři vysokých škol odboru vysokých škol 
ministerstva do 28. února 2019. Závěrečné zprávy zašlou vysoké školy současně též v elektronické 
podobě (např. na CD či DVD) ve formátu MS Word. Vysoká škola zajistí, aby zpráva o výsledcích 
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řešeného projektu byla zveřejněna na webových stránkách vysoké školy, popř. fakulty, nejpozději do 
1. května 2019, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy. 
 
Vysoké školy zašlou odboru vysokých škol ministerstva do 28. února 2019 prohlášení o tom, že 
u projektů, které řešily, bude provedena následná kontrola dle ustanovení § 27 zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, jež se bude týkat alespoň 30 % celkové finanční částky 
přidělené vysoké škole na řešení projektu. Výsledky kontroly zašlou vysoké školy ministerstvu do 29. 
března 2019. Vysoké školy společně s výsledky kontroly dále zašlou výsledky externích nebo dalších 
jiných kontrol týkajících se finančních prostředků na projekty, pokud tyto kontroly byly provedeny.  
 
Ministerstvo dále provede na vybraných vysokých školách veřejnosprávní kontrolu použití nejméně  
5 % objemu poskytnuté dotace, a to zejm. na základě § 39 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, § 8 odst. 2 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 § 87 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle ustanovení zákona č. 218/200 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Vypořádání příjemcem dotace se státním rozpočtem bude provedeno dle ustanovení § 75 zákona  
č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a dle platné vyhlášky vydané Ministerstva financí č. 367/2015 
Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními aktivy  
a Národním fondem - vyhláška o finančním vypořádání. 
 
Dojde-li po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až f) 
zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), může věcný útvar ministerstva, který vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
zahájit řízení o odnětí dotace vysoké škole. Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pokud ministerstvo na základě 
provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány podmínky pro odnětí dotace, vydá o tomto 
rozhodnutí.  
 

VI. Účinnost  

Toto Vyhlášení nabývá účinnosti dnem podpisu náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy 
a výzkumu. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Tabulka k  dotačnímu programu  
Příloha č. 2: Formulář pro podávání projektů  
Příloha č. 3: Formulář závěrečné zprávy projektů 
 
 
V Praze dne          

 
Ing. Robert Plaga, Ph.D. 

náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
                            


