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PŘÍKAZ REKTORA 

č.  12/2018 

 

Článek 1 

Metodika a harmonogram 

vnitřní soutěže pro rok 2019 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků 

a studentů na fakultách a součástech ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro roky 

 2019 - 2020 

 

1. Úvod 
V rámci Institucionálního plánu ČVUT na roky 2019 - 2020  (IP 2019 - 2020) bude část finančních 
prostředků pro rok 2019 ve výši 19 000 tis. Kč rozdělena formou vnitřních soutěží na podporu 
rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů na fakultách/součástech ČVUT. Soutěž 
bude v souladu s vyhlášením Institucionálního programu MŠMT pro roky 2019 – 2020 vyhlášena 
pro tyto dva tematické okruhy: 
 
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. 
 
Doba řešení projektů je na 1 rok a končí k 31. 12. 2019. 
 
Pozn. Dle Vyhlášení MŠMT vyčleňuje vysoká škola na řešení projektů v rámci vnitřní soutěže částku 

v minimální výši 10  % orientačního limitu. 
 
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. 
 
Z příspěvku poskytnutého na naplňování cílů institucionálního plánu není možné hradit nákup, 
opravu a údržbu dopravních prostředků a režijní náklady. 

 
2. Stanovení počtu projektů na fakulty a součásti ČVUT 

V roce 2019 bude částka 19 000 tis. Kč (cca 25 % z IP) rozdělena na fakulty/součásti podle počtu 
přepočtených studentů k 31. 10. 2017 s výjimkou ÚTVS, který ze základní částky obdrží pro svoji 
vnitřní soutěž 50,00 tis. Kč.  
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Pozn. obdobný postup byl použit pro vnitřní soutěž v rámci IP 2016-2018. 
 
Počet projektů v každém tematickém okruhu v rámci přiděleného limitu stanoví fakulta/součást 
podle svých podmínek. Vedení ČVUT doporučuje připravit menší počet projektů (1 – 3) s větší 
finanční dotací. 

 
3. Postup vyhlášení vnitřní soutěže 

• Vnitřní soutěž pro rok 2019 vyhlašuje rektor ČVUT. 

• Pro výběr projektů, přihlášených do vnitřní soutěže na podporu rozvojových projektů 

akademických pracovníků a studentů, hodnocení průběhu řešení projektů a vyhodnocení 

dosažených výsledků jmenuje děkan/ředitel výběrovou a současně hodnoticí komisi. Komisi 

předsedá proděkan pro rozvoj nebo  děkanem/ředitelem jmenovaný pracovník. 

• Soutěže na fakultách/součástech na základě vyhlášení rektora následně vyhlašuje 

děkan/ředitel. 

• Výběrová komise vyhodnotí a vybere projekty a přidělí finanční prostředky v rámci limitu 

fakulty/součásti. 

• Děkan/ředitel jmenuje řešitele projektů a seznámí jej s povinnostmi při řešení a s pravidly 

kontroly projektu. 

• Současně stanoví termín ukončení projektu a termín oponentury/kontroly splnění cílů 

projektu. 

• Pro administraci podpořených projektů zpracují řešitelé projektu Karty dílčích úkolů 

Institucionálního plánu ČVUT. 

 
4. Postup realizace vnitřní soutěže na řešitelských součástech 

• Fakulty/součásti nastaví formální postup přihlašování projektů do vnitřní soutěže. 

• Komisi pro výběr a hodnocení projektů vnitřní soutěže jmenuje svým rozhodnutím  

děkan/ředitel součásti. 

• Děkan/ředitel či jím pověřený funkcionář (např. proděkan) stanoví vzniklé komisi: 

       a) závazný proces výběru projektů na základě stanovených kritérií, kterými bude 

přidělena podpora v rámci limitu fakulty/součásti; 

b) kritéria přidělování finanční podpory v rámci limitu řešitelské fakulty/součásti; 

c) kontrolní a hodnotící povinnosti; 

d) povinnost vést závaznou dokumentaci včetně jejího rozsahu. 

• Komise svým rozhodnutím jmenuje řešitele jednotlivých projektů a stanovuje jejich 

povinnosti, pravomoci a odpovědnost. 

• Komise nastaví kontrolní a hodnotící postupy a povede a uloží o nich dokumentaci. 
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• Komise o svých aktivitách vede záznamy. 

• Tajemník s proděkanem pro rozvoj a výstavbu neformálně sledují řešení projektů DÚ a jejich 

čerpání finančních prostředků. Zjištěné skutečnosti řeší operativně. 

 

5. Harmonogram vyhlášení vnitřní soutěže a průběhu řešení projektů 

• Jmenování předsedy a členů výběrové komise  

na fakultách/součástech      do 31. 12. 2018 

• Vyhlášení vnitřní soutěže pro rok 2019 rektorem ČVUT   k 2. 1. 2019 

• Vyhlášení vnitřních soutěží na fakultách/součástech   od 2. 1. do 21. 1. 2019 

• Ukončení výběru projektů na fakultách/součástech, 

       vyhlášení výsledků soutěže a jmenování řešitelů projektů   do 28. 2. 2019 

• Oznámení výsledků soutěže na Odbor rozvoje R ČVUT                 do 1. 3. 2019 

• Podklady pro předběžnou průběžnou zprávu        do 8. 11. 2019 

• Ukončení řešení projektů       do 31. 12. 2019 

• Podklady pro závěrečnou zprávu      do 10. 1. 2020* 

• Oponentura projektů a vyhodnocení výsledků řešení    do 31. 1. 2020* 

• Předání závěrečné zprávy o řešení a výsledcích projektů  

              prorektorovi pro rozvoj                    do 3. 2. 2020* 

 

* Bude upřesněno dle termínů zasedání akademických orgánů a požadavků MŠMT. 

 

Článek 2 

Účinnost 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 10. prosince 2018. 

 

 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r. 

rektor 


