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Výzva fakultám/ součástem ČVUT  

pro zapojení se do projektu Nová vnitřní soutěž  

v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021 

 

1. Úvod 

 

V rámci Institucionálního plánu ČVUT na rok 2021, který je zaměřený zejména na naplňování 

těchto prioritních cílů: 

 Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století 

 Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání 

 Zvýšit efektivitu doktorského studia 

 Budovat kapacity pro strategické řízení vysokých škol 

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

svému povolání 

 Internacionalizace 

 

bude realizován projekt Nová vnitřní soutěž. Jedná se o pilotní projekt, jehož cílem je: 

 

A) podpora a modernizace distančních forem vzdělávání na jednotlivých fakultách/ 

součástech 

B) nastavení interních procesů a mechanismů realizace vnitřní soutěže na celoškolské úrovni 

ČVUT pro roky 2022+ 

 

V rámci tohoto projektu je vyčleněna částka ve výši 10 000 tis. Kč na naplnění projektového cíle 

A) a částka ve výši 14 000 tis. Kč na naplnění projektového cíle B). 

 

Nová vnitřní soutěž pro rok 2021 mohou jednotlivé součásti ČVUT vyhlašovat od 4. čtvrtletí roku 

2020. Projekty naplňující výše uvedené cíle mohou být realizovány od 1. 1. 2021 (datum pro 

vznik uznatelných nákladů pro financování). Řešení jednotlivých projektů, jejich řízení a 

kontrola budou probíhat v souladu s touto výzvou a na základě platných metodických pokynů 

jednotlivých součástí, zároveň v souladu se závaznými vnitřními předpisy ČVUT a obecně 
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platnými právními normami ČR. Z příspěvku poskytnutého na naplňování cílů Institucionálního 

plánu ČVUT pro rok 2021 není možné hradit nákup, opravu a údržbu dopravních prostředků a 

režijní náklady.  

 

Tematické okruhy (aktivity), určené k finanční podpoře v rámci naplnění cíle A) tohoto projektu: 

 potřebné dovybavení pro zajištění distanční výuky (dataprojektory, kamery, ozvučení, 

kompletní vybavení místnosti atd.) 

 nákup přístrojů pro distanční výuku, které je možné online připojit 

 dovybavení/ vytvoření softwarových aplikací pro zlepšení bezkontaktní výuky 

 nákup licencí, softwarových aplikací 

 osobní náklady související se zajištěním systémové podpory distančních forem 

vzdělávání nad rámec pracovní náplně (dálková výuka, dálkové zkoušení studentů, 

testování/ vývoj nových a rozšíření stávajících funkcionalit, testování komunikace se 

studenty) 

 sdílení/ archivace a digitalizace dokumentů a studijních materiálů (např. 3D modelů) 

 proškolení v rámci nových softwarových aplikací a funkcionalit 

 

Tematické okruhy (aktivity), určené k finanční podpoře v rámci naplnění cíle B) tohoto projektu: 

 pedagogická práce akademických pracovníků a tvůrčí práce studentů směřující 

k inovaci ve vzdělávání a zároveň k získávání poznatků nutných pro dosahování 

prioritních cílů Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021 

 realizace výzkumů, analýz a dalších tvůrčích činností, příjemcem jejichž výsledků je 

ČVUT a které jsou nutné k dosažení prioritních cílů Institucionálního plánu ČVUT pro rok 

2021 

 

Počet projektů v každém tematickém okruhu v rámci přiděleného limitu stanoví 

fakulta/součást podle svých podmínek.  

Doba řešení projektů je 1 rok, začíná 1. 1. 2021 a končí 31. 12. 2021. 
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2. Výše finančního příspěvku a stanovení počtu projektů na fakulty a součásti ČVUT 

 

V roce 2021 bude částka ve výši 10 000 tis. Kč na naplnění cíle A) podpora a modernizace 

distančních forem vzdělávání na jednotlivých fakultách/ součástech rozdělena podle počtu 

přepočtených studentů k 31. 10. 2019 s výjimkou ÚTVS, který ze základní částky obdrží pro 

naplnění tohoto cíle 50 tis. Kč (viz tabulka č. 1).   

TABULKA 1 

Fakulta/součást 
ČVUT 

Počet přepočtených 
studentů 2019 

Počet přepočtených 
studentů 2019  

(%) 

Přidělená částka 
2021 na realizaci 

cíle a) 
výpočet dle podílu  

(tis. Kč) 

 

 

FSv 3 115,00 19,7 1 960  

FS 2 156,00 13,7 1 363  

FEL 2 536,00 16 1 592  

FIT 1 955,50 12,4 1 234  

FD 1 109,00 7 697  

FJFI 1 012,00 6,4 637  

FA  1 483,50 9,4 935  

FBMI 1 382,00 8,8 876  

KÚ 10,50 0,1 10  

MÚVS 1 023,00 6,5 647  

ÚTVS     50  

CELKEM 15 789,00 100 10 000  

 

 

Částka ve výši 14 000 tis. Kč na naplnění cíle B) nastavení interních procesů a mechanismů 

realizace vnitřní soutěže na celoškolské úrovni ČVUT pro roky 2022+ bude jednotlivým fakultám/ 

součástem rozdělena stejným principem podle počtu přepočtených studentů k 31. 10. 2019 

s výjimkou ÚTVS, který ze základní částky obdrží pro naplnění tohoto cíle 49 tis. Kč (viz tabulka č. 

2).  
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TABULKA 2 

Fakulta/součást  
ČVUT 

Počet přepočtených 
studentů 2019 

Počet přepočtených 
studentů 2019  

(%) 

Přidělená částka 
2021 na realizaci 

cíle b) 
výpočet dle podílu  

(tis. Kč) 

 

 

FSv 3 115,00 19,7 2 748  

FS 2 156,00 13,7 1 911  

FEL 2 536,00 16 2 232  

FIT 1 955,50 12,4 1 730  

FD 1 109,00 7 977  

FJFI 1 012,00 6,4 893  

FA  1 483,50 9,4 1 311  

FBMI 1 382,00 8,8 1 228  

KÚ 10,50 0,1 14  

MÚVS 1 023,00 6,5 907  

ÚTVS     49  

CELKEM 15 789,00 100 14 000  

 

V rámci přidělených finančních prostředků na realizaci cíle A i B tohoto projektu může být na 

investiční výdaje použito maximálně 42 % z celkové přidělené částky jednotlivé fakultě/ součásti.  

 

Pro rozdělení finančních prostředků jednotlivým fakultám/ součástem je použit stejný postup jako 

v předešlých letech. 

 

3. Postup zapojení se do této výzvy  

 

 Děkan/ ředitel fakulty/ součásti vyhlašuje interní Výzvu pro zapojení se do projektu Nová 

vnitřní soutěž pro rok 2021. 

 Pro výběr projektů, hodnocení průběhu jejich řešení a vyhodnocení dosažených výsledků 

jmenuje děkan/ředitel výběrovou a současně hodnoticí komisi. Komisi předsedá proděkan 

pro rozvoj nebo děkanem/ředitelem jmenovaný pracovník. 
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 Výběrová komise vyhodnotí a vybere projekty a přidělí finanční prostředky v rámci limitu 

fakulty/součásti. 

 Děkan/ředitel jmenuje řešitele projektů a seznámí je 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 projekty ve formě definované 

jednotlivou fakultou/ součástí. 

 

 

4. Postup realizace této výzvy na řešitelských součástech 

 

 Fakulty/součásti nastaví formální postup přihlašování projektů do této výzvy. 

 Komisi pro výběr a hodnocení projektů 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. 

 Komise o svých aktivitách vede záznamy. 

 Tajemník s proděkanem pro rozvoj a výstavbu neformálně sledují řešení projektů a čerpání 

přidělených finančních prostředků. Zjištěné skutečnosti řeší operativně i ve spolupráci 

s odborem rozvoje R ČVUT (dále jen OR). 
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5. Harmonogram výzvy pro zapojení se do Nové vnitřní soutěže a její průběh 

 

 Jmenování předsedy a členů výběrové komise  

na fakultách/součástech      do 31. 12. 2020 

 Výzva pro zapojení se do projektu na fakultách/součástech  

a výběr projektů k podpoře      do 29. 1. 2021  

 Zahájení realizace projektů na fakultách/součástech   od 1. 1. 2021 

 Oznámení výsledků soutěže odboru rozvoje OR   do 5. 2. 2021 

 Ukončení řešení projektů na fakultách/součástech   do 31. 12. 2021 

 Poskytnutí podkladů pro závěrečnou zprávu OR               do 22. 1. 2022* 

 Oponentura projektů a vyhodnocení výsledků řešení  

na fakultách/součástech       do 29. 1. 2022* 

 Předání závěrečné zprávy o řešení a výsledcích projektů  

prorektorce pro rozvoj a strategie      do 3. 2. 2022* 

 

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