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1. Vyhlášení programu  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) na základě článku 19 Pravidel 
pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy pro rok 2020 (dále jen „Pravidla“) vyhlašuje Institucionální program pro veřejné vysoké 
školy pro rok 2021 (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 rok 2021, a to v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 písm. a) 
ve spojení s § 18a 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 stanovených 
ve Strategickém záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 (dále jen 
„Strategický záměr ministerstva“, SZ2021+).  

Ministerstvo vysoké školy vyzývá, aby ve svých institucionálních plánech navázaly na zkušenosti 
získané v průběhu omezení prezenční přítomnosti studujících na výuce z důvodu šíření onemocnění 
covid-19. Obzvlášť relevantní jsou v tomto ohledu některé oblasti zahrnuté pod Prioritní cíl 2 níže, 
zejména budování odborného i technického zázemí pro distanční metody vzdělávání. Z tohoto 
důvodu ministerstvo stanovuje, že nejméně 20 % prostředků každého institucionálního plánu musí 
připadat na opatření spadající pod Prioritní cíl 2 SZ2021+. Významnými okruhy jsou i procesy 
krizového řízení spadající pod Prioritní cíl 5, digitalizace agend zahrnutá do Prioritního cíle 6 SZ2021+ 
a další.  
 

2. Institucionální plány  

Předpokladem pro poskytnutí příspěvku veřejným vysokým školám (dále jen „vysoké školy“) je 
vypracování a předložení institucionálního plánu vysoké školy pro rok 2021 (dále jen „institucionální 
plán“). Tento institucionální plán musí být s ministerstvem projednán a schválen.  

Institucionální plán bude ministerstvu předložen ve formuláři, který je přílohou č. 1 Vyhlášení 
Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021 (dále jen „Vyhlášení“).  

Prostřednictvím institucionálního plánu bude vysoká škola deklarovat záměr dosáhnout konkrétních 
cílů vycházejících ze Strategického záměru ministerstva, Plánu realizace pro rok 2021 a na ně 
navazujících svých stanovených cílů.  

V programu budou podporovány aktivity s těmito tematickými zaměřeními, v souladu s cíli SZ2021+ 
a Strategie internacionalizace:  

Prioritní cíle SZ2021+ relevantní pro podporu z prostředků Institucionálního programu: 
1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století 

2. Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání (alokace min. 20 %) 

3. Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia 

5. Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství 

6. Snížit administrativní zatížení pracovníků vysokých škol, aby se mohli naplno věnovat svému 

poslání 

 

                                                           
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 



Prioritní cíle Strategie internacionalizace relevantní pro podporu z prostředků Institucionálního 
programu: 

1. Rozvoj globálních kompetencí studentů a pracovníků vysokých škol 

2. Internacionalizace studijních programů vysokých škol 

3. Zjednodušení procesu uznávání zahraničního vzdělání 

4. Vytváření mezinárodního prostředí na vysokých školách a propagace v zahraničí 

5. Posílení strategického řízení internacionalizace 

Předmětem podpory mohou být i další opatření spadající pod následující oblasti (v celkové alokaci 

max. 20 % přidělených prostředků každé vysoké školy):  

a. přizpůsobení podoby studia a podpůrných služeb proměňujícím se charakteristikám 

uchazečů; kariérní poradenství a informační podpora uchazečů při volbě studijních 

programů; 

b. reakce na sociální, ekonomické (včetně nutnosti pracovat při studiu pro pokrytí základních 

životních nákladů), kulturní, geografické, zdravotní a další bariéry pro přístup ke studiu 

a úspěch v něm; podpora studujících se specifickými potřebami; 

c. komunitní dimenze vysokých škol; posilování sdílené identity vysoké školy; sociální integrace 

studujících jako prevence studijní neúspěšnosti; rozvoj sociálního kapitálu studujících; 

d. podpora obzvlášť nadaných studujících; 

e. duševní zdraví studujících a pracovníků vysokých škol, včetně syndromu vyhoření; 

f. řešení problému zápisů do studia pouze za účelem získání studentských výhod, tzv. „mrtvých 

duší“ mezi studujícími; 

g. rozvoj podnikavosti studujících; podpora start-ups a spin-offs; 

h. sport a rozvoj tělesné kultury studujících i pracovníků jako součást poslání vysokých škol; 

i. valorizace poznatků a jejich přenos do praxe; transfer technologií; role vysokých škol 

v podpoře inovací; 

j. dostupnost výsledků tvůrčích činností pro širokou veřejnost; popularizace vědy; 

k. využívání odborného zázemí vysokých škol pro řešení společenských problémů; zapojení 

vysokých škol do života občanské společnosti a podpora občanských aktivit pracovníků 

a studujících; dobrovolnictví; 

l. univerzity třetího věku a aktivní život seniorů jako součást mise vysokých škol; 

m. regionální působení vysokých škol a aktivity podporující udržení kvalifikovaných osob ve 

strukturálně znevýhodněných regionech; 

n. příspěvek vysokých škol k adaptaci na změnu klimatu a ekologické aspekty jejich provozu, vč. 

snižování uhlíkové stopy. 

Příspěvek z Institucionálního programu není určen na podporu tvůrčích činností, včetně činností 

v oblasti výzkumu a vývoje (s výjimkou realizace výzkumů, analýz a dalších tvůrčích činností, 

příjemcem jejichž výsledků je vysoká škola a jejichž cílem je získávání poznatků nutných pro 

dosahování cílů uvedených v Příloze 1) a pro pořizování vybavení a zlepšování institucionálního 

zázemí pro tyto činnosti. 

Institucionální plán vysoké školy bude obsahovat náležitosti dle Přílohy 1, zejména:  

• všeobecný popis priorit a cílů institucionálního plánu, který shrne jeho koncepci, vazbu na 
SZ2021+ a popíše vazbu mezi jednotlivými plánovanými opatřeními s ohledem na uvedené 
cíle; 



• popis jednotlivých opatření, která se vysoká škola zavazuje realizovat v roce 2021 k dosažení 
Prioritních cílů uvedených výše; přičemž tato opatření musí vést ke změně kvality nebo 
povahy vykonávaných činností vysoké školy; u jednotlivých opatření musí být uvedena 
orientační finanční náročnost;  

• celková finanční náročnost naplňování cílů institucionálního plánu, včetně rozdělení na 
investiční a neinvestiční prostředky pro rok 2021.  
 

3. Předkládání institucionálních plánů  

Vysoká škola předloží ministerstvu institucionální plán pro rok 2021 nejpozději do 30. listopadu 2020. 
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 datovou zprávou odboru vysokých škol ministerstva.2 
 

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. 

Schválený institucionální plán zveřejní vysoká škola na svých webových stránkách.  
 

5. Podávání žádostí o příspěvek  

Příspěvek bude vysoké škole poskytnut na základě podání žádosti o příspěvek prostřednictvím 
předepsaného formuláře3 v termínu stanoveném ministerstvem po schválení rozpisu rozpočtu 
vysokých škol na rok 2021. Žádost se podává datovou schránkou odboru podpory vysokých škol  
a výzkumu ministerstva. 

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., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. 
Ministerstvo nepřipouští, aby za zaniklého žadatele nastoupil do probíhajícího správního řízení právní 
nástupce.   

Maximální výše příspěvku pro konkrétní vysokou školu je stanovena na základě těchto ukazatelů: 

• podíl vysoké školy na financování dle ukazatele A a K v letech 2018-2020, přičemž roku 2020 
je přiřazena váha 5, roku 2019 váha 3 a roku 2018 váha 2; podíl byl vypočten z částky 
1 035 000 000 a zaokrouhlen na celé tisíce 

• podíl vysoké školy na ukazateli D: mezinárodní spolupráce pro rok 2020 dle článku 20 
Rozpočtového okruhu IV: Mezinárodní spolupráce a ostatní Pravidel; podíl byl vypočten 
z částky 200 000 000 Kč a zaokrouhlen na celé tisíce. 
 

                                                           
2 Do pole „Věc“ v rámci datové zprávy vysoká škola uvede „Institucionální plán pro rok 2021“. ID datové schránky 
ministerstva je: vidaawt. 
3 Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku dostupný na webu MŠMT v sekci vysoké školství, financování vysokých škol: 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/financovani-vysokych-skol-1  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/financovani-vysokych-skol-1


Na základě tohoto postupu byla maximální výše příspěvku pro jednotlivé vysoké školy v roce 2021 
stanovena následovně: 

Vysoká škola 
Podíl na alokaci 

dle ukazatele A & 
K (%) * 

Podíl na alokaci dle 
ukazatele D (%) ** 

Maximální výše 
příspěvku v Kč *** 

Univerzita Karlova 18,32 % 19,748 % 229 114 000 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

3,09 % 1,816 % 35 630 000 

Univerzita Jana E. Purkyně v Ústí 
nad Labem 

2,30 % 2,709 % 29 264 000 

Masarykova univerzita 11,45 % 15,268 % 149 029 000 

Univerzita Palackého v Olomouci 6,56 % 7,442 % 82 767 000 

Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno 

1,52 % 0,766 % 17 228 000 

Ostravská univerzita 2,73 % 3,291 % 34 820 000 

Univerzita Hradec Králové 1,69 % 2,392 % 22 241 000 

Slezská univerzita v Opavě 1,45 % 0,946 % 16 947 000 

České vysoké učení technické v 
Praze 

8,64 % 5,769 % 100 976 000 

Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze 

2,43 % 1,413 % 27 981 000 

Západočeská univerzita v Plzni 3,71 % 3,250 % 44 906 000 

Technická univerzita v Liberci 2,14 % 2,265 % 26 656 000 

Univerzita Pardubice 2,55 % 2,112 % 30 569 000 

Vysoké učení technické v Brně 6,87 % 7,613 % 86 284 000 

Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava 

4,61 % 3,157 % 54 010 000 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 3,06 % 2,103 % 35 879 000 

Vysoká škola ekonomická v Praze 3,59 % 6,072 % 49 316 000 

Česká zemědělská univerzita v 
Praze 

5,06 % 5,357 % 63 075 000 

Mendelova univerzita v Brně 2,98 % 3,047 % 36 959 000 

Akademie múzických umění v Praze 1,71 % 1,192 % 20 095 000 

Akademie výtvarných umění v 
Praze 

0,48 % 0,182 % 5 281 000 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová 
v Praze 

0,69 % 0,493 % 8 120 000 

Janáčkova akademie múzických 
umění v Brně 

0,99 % 0,691 % 11 671 000 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 0,59 % 0,373 % 6 862 000 

Vysoká škola technická a 
ekonomická v Českých Budějovicích 

0,80 % 0,533 % 9 320 000 

CELKEM 100 % 100 % 1 235 000 000 

* zaokrouhleno na dvě desetinná místa 
** zaokrouhleno na tři desetinná místa 
*** zaokrouhleno na celé tisíce Kč 

Financování investiční činnosti v rámci aktivit institucionálního plánu může činit maximálně 25 % 
z poskytnutého příspěvku. 



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

6. Změna institucionálních plánů  

Pokud vysoká škola v průběhu realizace svého institucionálního plánu zjistí nutnost jeho úpravy, 
může požádat ministerstvo o schválení změny. Žádost o změny bude možné ministerstvu předkládat 
nejpozději do 30. září 2021.   

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 prostřednictvím datové zprávy a je třeba k ní připojit vyjádření správní 
rady vysoké školy. Konečné schválení žádosti je v kompetenci ministerstva.  
 

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 Zprávu o plnění stanovených cílů institucionálního plánu za rok 
2021 do 30. dubna 2022. Zpráva se předkládá datovou zprávou odboru vysokých škol ministerstva. 

Předmětem těchto zpráv bude zejména:  

• přehled dosažených cílů a hodnot stanovených indikátorů, porovnání výchozích a cílových 
hodnot příslušných ukazatelů výkonu; 

• zhodnocení způsobu/aktivity vedoucí k jejich dosažení;  

• dodržení stanovené výše poskytnutých investičních a neinvestičních finančních prostředků, 
dodržení podmínek stanovených ve Vyhlášení; 

Správní rady vysokých škol se výslovně vyjádří k naplnění institucionálních plánů. Vyjádření správní 
rady bude ministerstvu zasláno společně se Zprávou o plnění stanovených cílů institucionálního plánu 
za rok 2021. 

Vysoké školy provedou vhodnou formou vyhodnocení průběhu řešení institucionálního plánu za rok 
2021. 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 se uskuteční do 15. dubna 2022. 

Kopie zápisu ze závěrečného projednání naplnění institucionálního plánu bude ministerstvu zaslána 
společně se Zprávou o plnění stanovených cílů institucionálního plánu za rok 2021. 

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.    

 

 

 

mailto:projekty-rozvoj@msmt.cz


8. Účinnost  

Toto vyhlášení nabývá účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách ministerstva.   

 

Přílohy:  

Příloha č. 1: Formulář Institucionálního plánu vysoké školy pro rok 2021 

 

 

V Praze dne 30. června 2020                                                             Ing. Robert Plaga, Ph.D., v. r.    
                            ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  

 



 

 


