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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 

níže uvedený žadatel 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  

Číslo bankovního účtu   

 

Osoby jednající jménem žadatele 

Statutární orgán 

žadatele 
jméno a příjmení včetně titulů 

Funkce rektor 

 

Osoba jednající na 

základě udělené plné 

moci1 

jméno a příjmení včetně titulů 

Funkce  

 

 

 

  

 
1 K žádosti přiložte pověřovací listinu. 
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Identifikace dalších osob2 

Osoby, v nichž má žadatel podíl, výše tohoto podílu 

Název  

Adresa sídla (ulice, číslo 

popisné/číslo orientační, 

obec, PSČ) 

 

Identifikační číslo  

Výše podílu  

 

 

ČÁST 2: INFORMACE K POŽADOVANÉ DOTACI 

Identifikace výzvy, na 

jejímž základě je žádost 

podávána 

Vyhlášení centralizovaného rozvojové programu pro veřejné 

vysoké školy pro rok 2019 

Účel, na který chce 

žadatel dotaci použít 
Řešení projektů v rámci výše uvedené výzvy.  

Požadovaná částka 

(v Kč): 

běžné výdaje: 

kapitálové výdaje: 

celkem:  

Lhůta, v níž má být 

účelu dosaženo 
do 31. 12. 2019 

 

ČÁST 3: SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 

číslo 
Název přílohy 

  

  

  

  

  

  

  

 
2 Uveďte požadované informace o všech osobách, kterých se daná kategorie týká. 
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Žadatel svým podpisem této žádosti stvrzuje, že všechny jím poskytnuté osobní 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. 

 

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

 

Statutární zástupce 

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

 

        Razítko: 


