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I. Vyhlášení 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ministerstvo“) vyhlašuje v souladu  
s ustanovením § 14 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Stipendia Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy vložená do Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS III)“ 
(dále jen „Výzva“).  

II. Poskytovatel dotace 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

III. Období, ve kterém lze financovat výdaje z poskytnutých dotací 

1.1. - 31. 12. 2018 

IV. Cíl – věcné zaměření 

Cílem tohoto programu je podpořit studium zahraničních studentů na českých veřejných a soukromých 
vysokých školách, které jsou obecně prospěšnou společností, a studium studentů  
a pobyty akademických pracovníků těchto vysokých škol v zahraničí na stipendijních místech 
sjednaných v rámci provádění mezinárodní smlouvy „Agreement Concerning the Central European 
Exchange Programme for University Studies (CEEPUS III)“ přijaté v Budvě dne 25. března 2010, publ. 
pod č. 41/2011  Sb.m.s., (dále jen „Dohoda“). 

Úkoly programu vyplývající z článku č. 4 Dohody plní Dům zahraniční spolupráce prostřednictvím 
Národní kanceláře CEEPUS. Počet stipendijních měsíců vkládaných Českou republikou do tohoto 
programu oznamuje každoročně Ministerstvo podle rozhodnutí přijatých Společným výborem ministrů 
zřízeným článkem č. 3 odst. 1 Dohody. 

Těžištěm podpory jsou mobility uskutečňované v rámci sítí spolupráce vysokých škol nebo individuálně 
(jako tzv. freemover – je-li studovaný obor mimo sítě) mezi Českou republikou a ostatními členskými 
zeměmi programu.  

Stipendium je poskytováno v souladu s ustanoveními Dohody a jeho výše je stanovena dle Příkazu 
ministra č. 32/2014, kterým se mění Příkaz ministra č. 4/2014.  

Podporované mobility: 

a) mobilita studentů v bakalářském, navazujícím magisterském nebo magisterském či doktorském 
studijním programu (studijní pobyty, letní školy, krátkodobé exkurze); 

b) mobilita akademických, vědeckých, výzkumných a uměleckých pracovníků vysokých škol (výukové 
pobyty, krátkodobé exkurze nebo letní školy, pokud se aktivně podílí na programu akce, koordinační 
schůzky). 

Účelem je podpora aktivit splňujících podmínky definované ve výše uvedené Dohodě a Pracovním 
programu (Work Programme 2017–2019). 

V. Okruh oprávněných žadatelů 

Oprávněným žadatelem je veřejná vysoká škola dle přílohy č. 1. zákona č. 111/1998 Sb., zákon  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a soukromá vysoká 
škola, která je obecně prospěšnou společností, jejíž projekt byl schválen Mezinárodní komisí 
(International Commission) pověřenou Společným výborem ministrů (Joint Committee of Ministers). 
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VI. Předkládání žádostí 

Žádost musí být předložena na Formulářích o změnovou žádost o dotaci, které jsou publikovány na 
webových stránkách Ministerstva, konkrétně zde: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/financovani-vysokych-skol-2018  

Žádost podává vysoká škola datovou zprávou. 

Adresa pro zasílání žádostí je: 

ID datové schránky: vidaawt 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor vysokých škol 
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1 – Malá Strana 
 
VII. Náležitosti žádosti a lhůta pro podání žádosti 

Žadatel kompletně vyplní příslušnou žádost (viz bod VI.). 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je 30 dnů ode dne zveřejnění Výzvy na webových stránkách 
Ministerstva. 

Na dotaci (doplatek roku 2018), se žádosti podávají do 15. 11. 2018.  

VIII. Způsob hodnocení žádosti 

Hodnocení žádostí bude formální a věcné. Věcné hodnocení bude spočívat v posouzení, zda projekt byl 
schválen Mezinárodní komisí (International Commission) a příslušné mobility zpracovány českou 
Národní kanceláří CEEPUS. 

Při formálním hodnocení žádosti bude posuzováno dodržení termínu pro podání žádosti, řádné, úplné 
a správné vyplnění žádosti, podání žádosti oprávněným žadatelem, dodržení přípustné výše 
požadované dotace, podpis osoby oprávněné jednat za žadatele a datum podpisu žádosti.  

IX. Řízení hodnocení o žádosti 

Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. 

V souladu s § 14j odst. 2) rozpočtových pravidel připouští Ministerstvo odstranění vad žádosti, doložení 
dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí a úpravu žádosti na základě výzvy 
Ministerstva. 

Ministerstvo nepřipouští, aby za zaniklou vysokou školu nastoupil do probíhajícího správního řízení 
právní nástupce. 

V případě, že byla žádost o dotaci pravomocně zcela či zčásti zamítnuta, bude možné vydat nové 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým bude žádosti zcela či zčásti vyhověno podle § 14p zákona  
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Před skončením řízení o žádosti je Ministerstvo v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, povinno vyzvat vysokou školu k seznámení se s podklady pro rozhodnutí. 
To neplatí, pokud se žádosti v plném rozsahu vyhovuje nebo se vysoká škola práva vyjádřit se  
k podkladům pro rozhodnutí vzdala. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/financovani-vysokych-skol-2018
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Řízení o žádosti se končí vydáním usnesení o zastavení řízení, vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace 
nebo vydáním rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo její části. 

X. Výše finanční alokace na Výzvu 

Výše finančních prostředků určená na Výzvu (na žádost o dotaci a na doplatek na rok 2018) činí 
4 907 000 Kč.  

Způsob výpočtu 

Žadatelé uvedou do formuláře částku na základě podkladů obdržených od Domu zahraniční 
spolupráce, resp. české Národní kanceláře CEEPUS.  

Výše dotace je stanovena ve výši dvou třetin objemu finančních prostředků na mobility zpracované 
Národní kanceláří CEEPUS od 16. ledna 2018 do 15. července 2018 a zaokrouhlena na tisíce nahoru. 

Výše dotace (doplatku roku 2018) je stanovena na základě tzv. předběžného vyúčtování jako rozdíl 
mezi součtem dotace (byla stanovena ve výši dvou třetin objemu finančních prostředků na mobility 
zpracované Národní kanceláří CEEPUS do 15. ledna 2018 a zaokrouhlena na tisíce nahoru) a dotace, 
které vysoká škola z MŠMT obdrží na základě této Výzvy (bez doplatku roku 2018) a skutečnou výší 
finančních prostředků vyplacených na mobility na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

XI. Způsob poskytnutí dotace 

Finanční prostředky budou poskytnuty na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet žadatele 
uvedený v žádosti do 30 dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

XII. Pravidla financování a využití 

Poskytnuté finanční prostředky musí být čerpány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Pravidly pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým 
školám pro rok 2018.  

XIII. Finanční vypořádání poskytnutých prostředků 

Finanční vypořádaní prostředků poskytnutých na základě Výzvy se provádí podle § 75 rozpočtových 
pravidel a platné vyhlášky č. 367/2015 Sb., vydané Ministerstvem financí k jeho provedení. 

XIV. Kontrola použití dotace 

Ministerstvo je oprávněno provádět u příjemce dotace veřejnosprávní kontrolu dle § 39 rozpočtových 
pravidel a dle § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

XV. Porušení rozpočtové kázně 

Porušení povinnosti nebo podmínky stanovené právním předpisem nebo rozhodnutím o poskytnutí 
dotace může být porušením rozpočtové kázně. 

Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné finanční úřady 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud finanční úřad rozhodne, že došlo k porušení rozpočtové kázně a vyměří příjemci odvod za 
porušení rozpočtové kázně, je Ministerstvo oprávněno v roce následujícím po roce vydání platebního 
výměru příjemci dotaci neposkytnout. 
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XVI. Řízení o odnětí dotace 

Řízení o odnětí dotace může Ministerstvo zahájit v případech uvedených v § 15 odst. 1 písm. a) až f) 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů.  

Vždy se jedná o řízení zahájené z moci úřední. Řízení o odnětí dotace probíhá podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád. 

XVII. Žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Příjemce dotace může požádat Ministerstvo o změnu práv a povinností uvedených v rozhodnutí  
o poskytnutí dotace, a to o změnu poskytnuté částky, změnu lhůty, v níž má být dosaženo účelu dotace, 
změnu podmínek poskytnutí dotace a změnu povinností, jejichž nedodržení není neoprávněným 
použitím dotace. 

Žádá-li příjemce dotace o změnu výše dotace spočívající ve snížení dotace menším než 10 %, musí  
v odůvodnění žádosti uvést, proč není možné realizovat dotaci v rozsahu uvedeném v rozhodnutí,  
a doložit nebo prohlásit, že účelu dotace bude dosaženo i se sníženou výší dotace. 

Žádá-li příjemce dotace o změnu výše dotace spočívající ve snížení dotace větším než 10 % a menším 
než 30 %, musí v odůvodnění žádosti uvést, proč není možné realizovat dotaci v rozsahu uvedeném  
v rozhodnutí, výslovně uvést a označit požadované změny v rozhodnutí, zejména v projektu, a doložit 
nebo prohlásit, že účelu dotace bude dosaženo i se sníženou výší dotace. 

Žádosti o změnu dotace spočívající ve snížení dotace vyšším než 30 % se vyhoví pouze ve výjimečných 
a konkrétními okolnostmi odůvodněných případech. Nevyhoví-li se, může být zahájeno řízení o odnětí 
dotace. 

XVIII. Účinnost 

Výzva je účinná dnem jejího zveřejnění na webových stránkách Ministerstva. 

 

 

 

 

 


