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1. Vyhlášení programu 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) na základě článku 18 Pravidel 

pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy pro rok 2018 (dále jen „Pravidla“) vyhlašuje Institucionální program pro veřejné vysoké 

školy pro roky 2019 až 2020 (dále jen „Institucionální program“)1. 

V rámci Institucionálního programu poskytne ministerstvo veřejným vysokým školám příspěvek ze 

státního rozpočtu (dále jen „příspěvek“) na naplňování cílů předložených a schválených 

institucionálních plánů vysoké školy pro roky 2019–2020, a to v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 

písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

Cílem Institucionálního programu je přispět k naplňování jednotlivých prioritních cílů Dlouhodobého 

záměru ministerstva, Plánů realizace pro roky 2019 a 2020 a na ně navazujících cílů jednotlivých 

vysokých škol. 

2. Institucionální plány 
Předpokladem pro poskytnutí příspěvku veřejným vysokým školám (dále jen „vysoké školy“) je 

vypracování, a předložení institucionálního plánu vysoké školy pro roky 2019–2020 (dále jen 

„institucionální plán“). Tento institucionální plán musí být s ministerstvem projednán a schválen. 

Prostřednictvím institucionálního plánu bude vysoká škola deklarovat záměr dosáhnout konkrétních 

cílů vycházejících jak z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020 (dále jen „Dlouhodobý 

záměr ministerstva“), tak z jejího dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 

a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a jeho plánů realizace pro konkrétní kalendářní roky. 

Institucionální plán bude obsahovat návrh sledovatelných ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot, 

kterými vysoká škola prokáže splnění stanovených cílů. 

V rámci institucionálních plánů bude část finančních prostředků (v minimální výši 10 % z příspěvku 

poskytnutého na naplňování cílů institucionálního plánu na každý kalendářní rok) rozdělena formou 

vnitřní soutěže na aktivity v níže uvedených oblastech:  

1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních 

programů na úrovni předmětů/kurzů; 

2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.  

Aktivity podpořené ve vnitřní soutěži musí být v souladu s prioritními cíli Dlouhodobého záměru 

ministerstva a prioritami dlouhodobého záměru vysoké školy. V případě aktivit zaměřených na inovaci 

kurzů/předmětů rovněž s deklarovaným profilem absolventa daného studijního programu, zejména 

s ohledem na znalosti, dovednosti a způsobilosti, které student skutečně získá a které jsou relevantní 

pro jeho další uplatnění. Formu a způsob organizace soutěže si stanoví každá vysoká škola sama, popíše 

                                                           
1 Nejedná se o institucionální podporu dle § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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je však rámcově v předkládaném institucionálním plánu. Vysoká škola si dále sama stanoví, v jaké míře 

podpoří aktivity jednoleté až dvouleté. Seznam aktivit podpořených v rámci této soutěže bude 

předložen v Úplných zprávách o plnění stanovených cílů institucionálního plánu za konkrétní 

kalendářní rok. 

Institucionální plán vysoké školy bude obsahovat zejména: 

 popis konkrétních cílů, které se vysoká škola zavazuje dosáhnout v roce 2020, a jejich 

návaznosti na prioritní cíle Dlouhodobého záměru ministerstva a dlouhodobého záměru dané 

vysoké školy, přičemž tyto cíle musí přímo popisovat změnu kvality nebo povahy vykonávaných 

činností vysoké školy; všechny konkrétní cíle musí být přímo obsaženy v dlouhodobém záměru 

vysoké školy nebo v plánech realizace pro konkrétní kalendářní roky; u cílů musí být uvedena 

orientační finanční náročnost; 

 popis hlavních kroků a aktivit plánovaných k dosažení stanovených cílů, včetně 

harmonogramu, zodpovědných gestorů a pokud možno orientační finanční náročnosti těchto 

plánovaných kroků a aktivit; 

 popis relevantních ukazatelů výkonu, jejichž prostřednictvím lze doložit míru dosahování 

stanovených cílů, včetně výchozích (k roku 2018 nebo posledním známým údajům) a cílových 

(jichž vysoká škola hodlá dosáhnout k datu 31. 12. 2020) hodnot, přičemž ukazatele mohou být 

kvantitativní i kvalitativní povahy. Cílovou hodnotu každého indikátoru stanoví každá vysoká 

škola sama a její výši zdůvodní, s ohledem na svou stávající situaci a specifika, přičemž vezme 

v potaz schválené národní cíle pro rok 2020 Dlouhodobého záměru ministerstva a stanovené 

cíle v dlouhodobém záměru vysoké školy; 

 celková předpokládaná finanční náročnost naplňování cílů institucionálního plánu, včetně 

rozdělení na investiční a neinvestiční prostředky, uvedená celkem pro celé období let 2019–

2020 a samostatně pro rok 2019. Tyto údaje budou vyplněny do tabulky, které je přílohou č. 1 

tohoto Vyhlášení. 

Institucionální plán bude vypracován formou textového dokumentu. Institucionální plán může 

obsahovat další přílohu či přílohy, např. ve formě tabulky.   

3. Předkládání institucionálních plánů 
Vysoká škola předloží institucionální plán pro roky 2019–2020 nejpozději do 15. listopadu 2018. 

Vysoké školy, které do tohoto data institucionální plán nepředloží, ztrácí nárok na příspěvek, neboť 

takový institucionální plán nebude možné považovat za projednaný a schválený. Institucionální plán 

musí být projednán správní radou vysoké školy. 

Institucionální plán předloží vysoká škola ve dvou listinných vyhotoveních odboru vysokých škol 

ministerstva, Karmelitská 529/5, 118 12, Praha 1 a současně v elektronické formě na adresu projekty-

rozvoj@msmt.cz. 

mailto:projekty-rozvoj@msmt.cz
mailto:projekty-rozvoj@msmt.cz
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4. Projednání institucionálních plánu 
Podkladem pro rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na plnění cílů institucionálního plánu je 

institucionální plán projednaný vysokou školou s ministerstvem. Ministerstvo může v rámci 

projednávání doporučit změny a úpravy institucionálního plánu. Ministerstvo si vyhrazuje právo 

neschválit institucionální plán, který nebude vyhovovat požadavkům tohoto Vyhlášení anebo který 

nebude obsahovat dostatečný soubor ukazatelů umožňující sledování a vyhodnocení naplňování 

stanovených cílů; na naplňování cílů takovéhoto plánu ministerstvo příspěvek neposkytne. 

5. Podávání žádostí o příspěvek 
Příspěvek bude vysoké škole poskytnut na základě podání žádosti na předepsaném formuláři (příloha 

č. 2). Žádost se podává datovou schránkou nebo v listinné podobě odboru podpory vysokých škol  

a výzkumu ministerstva. 

Přílohou žádosti o příspěvek na rok 2019 musí být institucionální plán splňující podmínky tohoto 

Vyhlášení projednaný s ministerstvem. 

Termín pro podání žádosti o příspěvek na naplňování cílů institucionálního plánu na rok 2019 je 

15. února 2019.  

Přílohou žádosti o příspěvek na rok 2020 musí být: 

 institucionální plán zahrnující případné změny schválené ministerstvem podle podmínek 

uvedených v části šesté tohoto Vyhlášení; 

 průběžná verze zprávy o plnění stanovených cílů institucionálního plánu za rok 2019 podle části 

sedmé tohoto Vyhlášení. 

Termín pro podání žádosti o příspěvek na naplňování cílů institucionálního plánu na rok 2020 je 

14. února 2020. 

Zjištění závažných nedostatků v plnění institucionálního plánu může vést k neposkytnutí nebo 

částečnému neposkytnutí příspěvku na rok 2020. 

Ministerstvo připouští odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro 

vydání rozhodnutí a úpravu žádosti na základě doporučení ministerstva. V případě pravomocného 

celkového či částečného zamítnutí žádosti ministerstvo nepřipouští vydání nového rozhodnutí podle 

§ 14p zákona č. 218/2000 Sb. Ministerstvo nepřipouští, aby za zaniklého žadatele nastoupil do 

probíhajícího správního řízení právní nástupce.  

Výše příspěvku na plnění cílů institucionálních plánů je stanovena na celé období 2019–2020, přičemž 

každý rok bude vyplacena jedna polovina vypočtené částky podle podmínek stanovených v této části 
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Vyhlášení. Výše příspěvku je ministerstvem pro konkrétní vysokou školu stanovena na základě 

těchto ukazatelů: 

 Přepočtený počet studií 2  k 31. 10. 2017 násobený průměrným koeficientem ekonomické 

náročnosti (normativní počet studií). Váha ukazatele při výpočtu – 25 %. 

 Přepočtený počet studií k 31. 10. 2017. Váha ukazatele při výpočtu – 25 %. 

 Počet profesorů a docentů přepočítaný a vážený za poslední tři roky (roky 2017, 2016 a 2015; 

váha profesora je přitom stanovena na 2,5 a váha docenta na 1,5), zdrojem dat je statistika 

MŠMT (P1b-04, sloupec 2b). Váha ukazatele při výpočtu – 20 %. 

 Počet akademických pracovníků přepočítaný (bez profesorů a docentů) za poslední 3 roky 

(roky 2017, 2016 a 2015). Zdrojem dat je statistika MŠMT (P1b-04, sloupec 2b). Váha ukazatele 

při výpočtu – 10 %. 

 Vážený průměr pobytů studentů vyjíždějících do zahraničí ze školy v rámci mobilitních 

programů, z nichž každý trval alespoň 30 dní včetně dnů výjezdu a návratu, měřené v počtu 

dnů, které spadaly do následujících období: od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, od 1. 9. 2015 do 31. 8. 

2016 a od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Váha ukazatele při výpočtu – 10 %. 

 Vážený průměr pobytů studentů přijíždějících ze zahraničí na školu v rámci mobilitních 

programů, z nichž každý trval alespoň 30 dní včetně dnů výjezdu a návratu, měřené v počtu 

dnů, které spadaly do následujících období: od 1. 9.2014 do 31. 8. 2015, od 1. 9. 2015 do 31. 8. 

2016 a od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Váha ukazatele při výpočtu – 10 %. 

                                                           
2 Podle Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy pro rok 2018, č. j. MSMT-1251/2018-2 , článek 10 odst. 8. 



Č. j.: MSMT-11452/2018-4 

 

 
6 

 

Maximální výše příspěvku na plnění cílů institucionálních plánů jednotlivých vysokých škol je 

stanovena na celé období 2019–2020 následovně: 

Vysoká škola 
Podíl na 
alokaci* 

Maximální výše 
příspěvku pro období 

2019–2020 (Kč) 

Univerzita Karlova 18,63% 385 573 827 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 3,10% 64 260 648 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2,46% 50 973 005 

Masarykova univerzita 11,17% 231 257 719 

Univerzita Palackého v Olomouci 6,76% 139 959 046 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 1,33% 27 616 177 

Ostravská univerzita 2,79% 57 736 639 

Univerzita Hradec Králové 2,06% 42 553 704 

Slezská univerzita v Opavě 1,37% 28 387 460 

České vysoké učení technické v Praze 7,48% 154 752 991 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 2,19% 45 284 054 

Západočeská univerzita v Plzni 3,69% 76 347 126 

Technická univerzita v Liberci 2,22% 46 044 745 

Univerzita Pardubice 2,64% 54 691 444 

Vysoké učení technické v Brně 6,58% 136 247 935 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 4,52% 93 635 786 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2,89% 59 886 028 

Vysoká škola ekonomická v Praze 4,56% 94 474 317 

Česká zemědělská univerzita v Praze 6,13% 126 877 811 

Mendelova univerzita v Brně 3,22% 66 733 560 

Akademie múzických umění v Praze 1,27% 26 237 376 

Akademie výtvarných umění v Praze 0,30% 6 175 060 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 0,45% 9 374 705 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 0,72% 14 988 943 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 0,60% 12 414 457 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích 

0,85% 17 515 435 

CELKEM 100% 2 070 000 000 

* zaokrouhleno na dvě desetinná místa 

 

Financování investiční činnosti v rámci aktivit institucionálního plánu může činit maximálně 35 % 

z poskytnutého příspěvku na jeden kalendářní rok. 

Z příspěvku poskytnutého na naplňování cílů institucionálního plánu není možné hradit nákup, opravu 

a údržbu dopravních prostředků a režijní náklady. 

Vysoká škola je povinna poskytnutý příspěvek finančně vypořádat v souladu s platnými právními 

předpisy, a to způsobem a v termínech podle pokynů ministerstva. 



Č. j.: MSMT-11452/2018-4 

 

 
7 

 

6. Změna institucionálních plánů 
Pokud vysoká škola v průběhu realizace svého institucionálního plánu zjistí nutnost jeho úpravy, může 

požádat ministerstvo o schválení změny. Změny mohou být zohledněny pouze v poskytnutí příspěvku 

na rok 2020 a pouze v případě, že žádost o změny bude ministerstvu předložena nejpozději do 

30. listopadu 2019.  

Důvodem žádosti o změnu je úprava předpokládané finanční náročnosti vedoucí k přesunu mezi 

investičními a neinvestičními finančními prostředky pro řešení institucionálního plánu v roce 2020.  

Dalším důvodem žádosti o změnu je zrušení stanoveného cíle nebo snížení hodnoty či zrušení 

stanoveného indikátoru. V tomto případě musí být zrušené či snížení cíle/indikátory nahrazeny 

přidáním či zvýšením jiných cílů/indikátorů.  

Žádosti o změnu institucionálního plánu musí vysoká škola zdůvodnit. Žádost se předkládá odboru 

vysokých škol ministerstva a je třeba k ní připojit vyjádření správní rady vysoké školy. Konečné 

schválení žádosti je v kompetenci ministerstva. 

Takto změněný institucionální plán musí žadatel přiložit k žádosti o příspěvek na rok 2020 dle části 

páté tohoto vyhlášení. 

7. Vyhodnocení institucionálních plánů  
Nebude-li to v rozporu s právními předpisy, budou výsledky institucionálních plánů veřejně přístupné 

na webových stránkách vysoké školy. 

Vysoká škola předloží ministerstvu průběžnou verzi zprávy o plnění stanovených cílů institucionálního 

plánu za rok 2019 do 31. prosince 2019. Tato zpráva bude obsahovat informace o plnění stanovených 

cílů institucionálního plánu ke dni 31. 10. 2019. Součástí zprávy bude také informace o využití 

poskytnutého příspěvku. Zjištění závažných nedostatků v plnění může vést k neposkytnutí nebo 

částečnému neposkytnutí příspěvku na rok 2020.  

Úplná zpráva o plnění stanovených cílů institucionálního plánu za rok 2019 bude předložena 

ministerstvu do 30. dubna 2020.  

 

Úplná zpráva o plnění stanovených cílů institucionálního plánu za roky 2019–2020 bude předložena 

ministerstvu do 30. dubna 2021. 

Předmětem těchto zpráv bude zejména: 

 přehled dosažených cílů a hodnot stanovených indikátorů, porovnání výchozích a cílových 

hodnot příslušných ukazatelů výkonu a dále informace, jak pomocí aktivit v rámci 

institucionálního plánu byly naplněny cíle obsažené v dlouhodobém záměru vysoké školy 

a v plánech realizace pro konkrétní kalendářní roky;  

 zhodnocení způsobu/aktivity vedoucí k jejich dosažení; 

 dodržení stanovené výše poskytnutých investičních a neinvestičních finančních prostředků, 

dodržení podmínek stanovených ve Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké 

školy pro roky 2019–2020. 
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Správní rady vysokých škol se výslovně vyjádří k naplnění institucionálních plánů. Vyjádření správní 

rady bude ministerstvu zasláno společně s Úplnou zprávou o plnění stanovených cílů institucionálního 

plánu.  

Vysoké školy provedou vhodnou formou vyhodnocení průběhu řešení institucionálního plánu za 

daný kalendářní rok. Vysoké školy budou informovat ministerstvo o způsobu a termínu konání 

vyhodnocení průběhu řešení institucionálního plánu. Informace o termínu konání vyhodnocení zašle 

vysoká škola na adresu projekty-rozvoj@msmt.cz nejméně 10 pracovních dnů před jeho konáním. 

Pověřený zástupce ministerstva má právo se tohoto vyhodnocení zúčastnit.  

Vyhodnocení průběhu řešení institucionálního plánu za rok 2019 se uskuteční do 15. dubna 2020. 

Vyhodnocení průběhu řešení institucionálního plánu za roky 2019–2020 se uskuteční do 15. dubna 

2021. 

Kopie zápisu ze závěrečného projednání naplnění institucionálního plánu za daný kalendářní rok bude 

ministerstvu zaslána společně s úplnou zprávou o plnění stanovených cílů institucionálního plánu za 

konkrétní kalendářní rok.  

Vyhodnocení naplňování institucionálního plánu dále provádí vysoká škola v rámci přípravy výroční 

zprávy o činnosti a v rámci hodnocení činnosti vysoké školy podle zákona o vysokých školách.   

8. Účinnost 
Toto vyhlášení nabývá účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách ministerstva.  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Tabulka finanční náročnosti institucionálního plánu 

Příloha č. 2: Žádost veřejné vysoké školy o poskytnutí příspěvku 

 

 

 

 
 
V Praze dne 23. května 2018    

               
 

 

mailto:projekty-rozvoj@msmt.cz

