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Žádost veřejné vysoké školy o poskytnutí dotace  

V souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,  

a v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, žádá název 

veřejné vysoké školy1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace. 

ČÁST 1: VSTUPNÍ INFORMACE  

Identifikace poskytovatele 

Název Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Adresa sídla Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

Identifikace žadatele 

Název  

Adresa sídla (ulice, číslo 

popisné/číslo orientační, 

obec, PSČ) 

 

Právní forma veřejná vysoká škola 

Identifikační číslo osoby  

Číslo bankovního účtu   

Osoby jednající jménem žadatele 

Statutární orgán 

žadatele 
<jméno a příjmení včetně titulů> 

Funkce rektor 

Osoba jednající na 

základě udělené plné 

moci2 

<jméno a příjmení včetně titulů> 

Funkce  

 

 

 

 

 

 
1 Doplňte název vysoké školy 
2 K žádosti přiložte pověřovací listinu nebo plnou moc. 
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ČÁST 2: INFORMACE K POŽADOVANÉ DOTACI 

Identifikace výzvy, na 

jejímž základě je žádost 

podávána 

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Kurzy 

českého jazyka pro studenty a pedagogické pracovníky 

z Ukrajiny" (dále jen Výzva) 

Účel, na který žadatel 

dotaci použil 

Výzva je určena na realizaci podpory rozvoje dovedností 

v českém jazyce jako cizím jazyce (1) u stávajících, 

budoucích či potenciálních studentů českých vysokých škol 

s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice 

udělena dočasná ochrana3 a (2) pedagogických pracovníků 

ukrajinského státního občanství s tzv. vízem strpění nebo 

kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana, za 

účelem usnadnění integrace těchto osob do české 

společnosti a na pracovní trh. 

Lhůta, v níž má být 

účelu dosaženo 
31.10.2022 

ČÁST 3: VÝPOČET VÝŠE DOTACE 

 A. Počet 

realizovaných 

kurzů českého 

jazyka o účasti 

10–15 účastníků 

B. Počet 

realizovaných 

kurzů českého 

jazyka o účasti 

menší než 10 

účastníků  

C. Počet účastníků 

v realizovaných 

kurzech českého 

jazyka o účasti 

menší než 10 

účastníků 

Požadovaná 

výše dotace 

(v Kč) 

(A*185 340 + 

C* 18 534) 

Aktivita 1     

Aktivita 2     

Celkově     

 

Požadovaná částka (v Kč): …………………………………………………………………………. 

 

Žadatel svým podpisem této žádosti stvrzuje, že všechny jím poskytnuté údaje spojené 

s touto žádostí jsou pravdivé, a bere na vědomí, že od zahájení správního řízení bude 

správní orgán v souladu s legislativou týkající se ochrany osobních údajů tyto osobní údaje 

zpracovávat a uchovávat po dobu nezbytně nutnou. 

 

 

 
3 Dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 
4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu 
článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana. 
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Nedílná příloha žádosti: 

• čestné prohlášení o existenci či neexistenci dluhu vůči orgánům státní správy, zdravotní 

pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a vůči územním samosprávným celkům; 

• potvrzení o vlastnictví bankovního účtu; u žadatele, který je povinen vést účet u České 

národní banky podle § 3 písm. h) rozpočtových pravidel povinnost v žádosti uvést tento 

účet; 

• pověřovací listina či plná moc v případě, že žádost o dotaci podává osoba jednající 

v zastoupení žadatele na základě pověření nebo udělené plné moci; 

• shrnutí evaluačních dotazníků4 účastníků každého realizovaného kurzu českého jazyka; 

• čestné prohlášení žadatele, že všechny kurzy Aktivity 1 a Aktivity 2 žadatele 

navštěvovaly osoby uvedené v čl. III Výzvy; 

• doložení výstupu dle bodu č. 3 v části „dokladování výstupu“ u Aktivity 1 a Aktivity 2 

v Příloze č. 1 Výzvy. 

 

 

 

 

 

 

 

V ........................ dne ......................... 

 

Statutární orgán 

Jméno a příjmení: ................................   Podpis: .............................. 

 

        Razítko: 

 

 

 

 
4 Evaluační dotazník je Přílohou č. 2 Výzvy. 


