
 
 

Dotační program 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  

pro oblast poskytování vládních stipendií k podpoře studia 
uskutečňovaného v anglickém jazyce veřejnými vysokými školami  

 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Dotační program pro oblast 

poskytování vládních stipendií k podpoře studia uskutečňovaného v anglickém jazyce 
veřejnými vysokými školami.  

 
Dotační program zahrnuje čtyři dotační tituly, vyplývající z usnesení vlády ze dne 27. 

června 2007 č. 712 o zřízení vládních stipendijních míst ke studiu na veřejných vysokých 
školách v České republice pro občany z rozvojových zemí na léta 2008-2012,  usnesení vlády 
ze dne 25. července 2007 č. 847 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2008 a 
střednědobému výhledu jejího financování do roku 2010. Náplní dotačních titulů je zajištění 
studia uskutečňovaného v anglickém jazyce ve čtyřech vybraných oborech pro občany 
z vybraných zemí (pilotně Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Etiopie, Ghana, Kolumbie, 
Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Vietnam s možností následné změny na základě 
vyhodnocení a rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí). 

 
Výběrové dotační řízení bude vyhlášeno dne 27. listopadu 2007. Konečný termín pro 

podávání žádostí o podporu projektů je 11. leden 2008 do 14.00 hod.   
 

Dotační program je v souladu s Pravidly pro výběr a financování bilaterálních projektů 
v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, které vláda schválila svým 
usnesením ze dne 12. října 2005 č. 1311. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace na příslušný 
dotační titul a způsob jejího předložení jsou specifikovány pro každý dotační titul zvlášť (viz 
Přílohy A-D). 
 
Přílohy: 
 
A Vyhlášení dotačního titulu „Zajištění studia v oboru zemědělství uskutečňovaného 
v anglickém jazyce“ 
B Vyhlášení dotačního titulu „Zajištění studia v oboru ekonomika (se zaměřením na 
obchod) uskutečňovaného v anglickém jazyce“ 
C       Vyhlášení dotačního titulu „Zajištění studia v oboru informatika uskutečňovaného 
v anglickém jazyce“ 
D       Vyhlášení dotačního titulu „Zajištění studia v oboru stavebnictví uskutečňovaného 
v anglickém jazyce“ 
E  Titulní list projektu, Formulář žádosti o dotaci  
 
 
 
 
 

 
 
 



 
PŘÍLOHA A 

 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY  

VYHLAŠUJE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU 
PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ VLÁDNÍCH STIPENDIÍ K PODPOŘE STUDIA 
USKUTEČŇOVANÉHO V ANGLICKÉM JAZYCE VEŘEJNÝMI VYSOKÝMI 

ŠKOLAMI 
VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ NA DOTAČNÍ TITUL 

  
„ZAJIŠTĚNÍ STUDIA V OBORU ZĚMĚDĚLSTVÍ USKUTEČŇOVANÉHO V ANGLICKÉM 

JAZYCE“ 
 

PREAMBULE 
 
Dotační tituly jsou vyhlašovány v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla) (dále jen „rozpočtová pravidla“) a odpovídají usnesení vlády ze dne 27. 
června. 2007 č. 712 o zřízení vládních stipendijních míst ke studiu na veřejných vysokých 
školách v České republice pro občany z rozvojových zemí na léta 2008-2012 (dále jen 
„usnesení vlády 712/2007“). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
„MŠMT“) poskytuje dotace oprávněným subjektům na realizaci projektů rozvojové pomoci 
v souladu s usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1311 o Pravidlech pro výběr a 
financování bilaterálních projektů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 
(dále jen „Pravidla“) a usnesením vlády ze dne 25. července 2007 č. 847 k zahraniční 
rozvojové spolupráci v roce 2008 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2010. 
Na dotaci není právní nárok. 
 
I. PŘEDMĚT DOTACE 
 
Předmětem dotačního titulu je zajištění studia v oboru zemědělství uskutečňovaného 
v anglickém jazyce pro občany z vybraných zemí (pilotně Bosna a Hercegovina, Černá Hora, 
Etiopie, Ghana, Kolumbie, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Vietnam) v letech 2008 až 2012 
a dále až do ukončení poskytování stipendia vládním stipendistům již studujícím v České 
republice a přijatým podle usnesení vlády 712/2007. Jedná se o studium 15 občanů ročně 
v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu nebo doktorském studijním 
programu uskutečňovaném v anglickém jazyce (konečný počet bude odpovídat zájmu ze 
strany uchazečů). Daný studijní program však nesmí být závislý na vládních stipendistech a 
do data vyhlášení tohoto dotačního programu byl realizován po dobu nejméně dvou 
akademických let.  
 
 
 
 
 



II. OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY – PŘÍJEMCI DOTACE 
 
V souladu  s ust. § 7 odst. 1 písm. g) rozpočtových pravidel dotace z finančních prostředků 
účelově vyčleněných na zahraniční rozvojovou spolupráci (dále jen „ZRS“) může být 
poskytnuta veřejným vysokým školám. Jedná se o tento typ dotace: 

• dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování 
zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-
právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní 
ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely. 

 
III. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 
 
1. Dodržení předepsaného způsobu podání přihlašované nabídky projektu.  
2. Shoda projektu s náplní dotačního titulu. 
3. Předložení rozhodnutí o akreditaci nabízeného studijního programu (ověřená kopie). 
4. Předložení podrobné informace o nabízeném programu (studijní plán, anotace předmětů, 

seznam vyučujících, zkušenosti se studenty z rozvojových zemí, výše výukového 
normativu na studenta –měsíčně/ročně). 

5. Závazek veřejné vysoké školy na základě doložené dokumentace učinit výběr uchazečů 
(tzn. uchazeči budou zařazeni do seznamu přijatelných zájemců o studium bez 
přijímacího řízení) a nostrifikovat doložené vzdělání. 

6. Závazek veřejné vysoké školy zajistit přijatým studentům ubytování ve svém 
ubytovacím zařízení, umožnit stravování za stejných podmínek jako studentům-
občanům ČR. 

7. Závazek veřejné vysoké školy poskytovat zprávy o realizaci projektu, vždy k 31.10. 
příslušného roku. 

 
IV. POUŽITÍ DOTACE  
 
1. Celková výše prostředků, které budou na daný dotační titul alokovány, zahrnuje náklady 

na výukový normativ, dotaci na ubytování, stravování a stipendium. 
 
2. Finanční prostředky budou v daném období uvolňovány v souladu s usnesením vlády 

k plánu zahraniční rozvojové spolupráce a zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok. 
 
3. Dotaci lze použít na zabezpečení studia v anglickém jazyce občanům z vybraných 

rozvojových zemí, kteří na základě usnesení vlády 712/2007 a tohoto dotačního 
programu zahájí studium v České republice v letech 2008 až 2012.  

 
4. Dotace bude přiznána Rozhodnutím o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) a lze ji 

použít pouze k účelu uvedenému v Rozhodnutí - tj. na výukový normativ, zabezpečení 
stravování a ubytování, stipendium.  

 
5. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody zamítnutí dotace se jednotlivým 

uchazečům sdělují v podobě dopisu zaslaného poskytovatelem. Zamítnutí je konečné a 
nelze proti němu podat opravný prostředek.  

 
6. Realizace celého projektu, včetně užití dotace, musí být u realizátora evidována tak, aby 

bylo možné vždy dohledat příslušné účetní případy. 
 



 
 
V. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ DOTACE  
 
Finanční podpora bude poskytována z prostředků státního rozpočtu v souladu s usnesením 
vlády 712/2007 a usnesením vlády ze dne 25. července 2007 č. 847 k zahraniční rozvojové 
spolupráci v roce 2008 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2010 formou 
účelově vázané dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu ČR na příslušný rok, a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Přitom je 
potřebné dodržet výši a skladbu výdajů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v 
Rozhodnutí určeny. (Rozhodnutí není rozhodnutím ve správním řízení.). V Rozhodnutí 
stanoví MŠMT písemně podmínky, které je příjemce dotace při používání finančních 
prostředků povinen dodržet.  
 
Poskytovatel může v Rozhodnutí vyčlenit další podmínky, podmínky méně závažné nebo 
uvést, která nesplnění podmínek jsou méně závažná (viz § 14 odst. 5 ve spojení s § 44a odst. 4 
rozpočtových pravidel).  
 
Finanční prostředky budou uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu 
ČR na příslušný rok ve výši stanovené Rozhodnutím. Poskytnutí dotace je vázáno na přidělení 
prostředků ze státního rozpočtu vyhlašovateli dotačního titulu. 
 
 
VI. KONTROLA VYUŽITÍ DOTACE 
 
MŠMT je oprávněno průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i průběh čerpání 
dotace. Tím nejsou dotčena kontrolní oprávnění finančních orgánů a orgánů kontroly České 
republiky. Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové 
kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními rozpočtových pravidel a zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), v platném znění. V případě, že kontrolní orgán nebo ústřední správní úřad 
zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, je povinen předat 
výsledný materiál příslušnému finančnímu úřadu, který má pravomoc uložit odvod za 
porušení rozpočtové kázně.  
 
VII. FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DOTACE  SE  STÁTNÍM ROZPOČTEM 
 
Příjemce dotace je povinen předložit MŠMT do 15. února 2008 údaje o finančním vypořádání 
přidělené dotace, písemné vyúčtování přidělené dotace, případně další závazné výstupy 
specifikované v Rozhodnutí, vyplývající z ustanovení vyhl. č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví 
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 
aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace současně poukáže 
podle dispozic poskytovatele na vypořádací účet.  
V případě, že příjemce dotace nepředloží v termínu finanční vyúčtování poskytnuté dotace a 
neodvede nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na něj sankce 
podle příslušných platných právních předpisů a pokud požádá o dotaci na následující 
rozpočtový rok, nebude mu dotace poskytnuta. Výjimku z tohoto pravidla může povolit 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy za předpokladu, že již bylo provedeno finanční 
zúčtování se státním rozpočtem. 
 



VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
Informace o dotačním výběrovém řízení poskytuje: 
Mgr. Monika Slabá 
Tel: 257 193 813 
E-mail: Monika.Slaba@msmt.cz  
 
Příslušné formuláře je možné získat na internetových stránkách ministerstva 
(http://www.msmt.cz) v sekci Mezinárodní spolupráce (podsekce Zahraniční rozvojová 
spolupráce). 
 
Výběrové řízení bude veřejně vyhlášeno dne  27.  listopadu 2007. 
 
Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na následující adresu:  
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Odbor mezinárodních vztahů 
Karmelitská 7 
118 12  Praha 1 
 
Příjem veškerých přihlášek končí dne 11. ledna 2008 ve 14.00 hod. Přihlášky zasílané 
doporučeně (poštou) musí být odeslány v dostatečném předstihu.  
 
Žádosti, zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na 
jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky, nebudou přijaty.  
 
 
Žádost se podává v obálce označené:  
a) názvem dotačního titulu; 
b) plným jménem (názvem) žadatele a adresou; 
c) označením adresáta, tj. odbor mezinárodních vztahů MŠMT; 
d) textem „NEOTEVÍRAT“. 
 
Náležitosti žádosti: 
 
Žadatel předkládá MŠMT svou žádost o dotaci písemně na předepsaném formuláři (viz 
příloha E tohoto dotačního programu) doplněnou o následující přílohy (vše ve třech 
vyhotoveních - jeden originál a dvě kopie, a zároveň v jednom exempláři v elektronické 
podobě, preferován je CD-ROM): 
 
1. Ověřená kopie rozhodnutí o akreditaci nabízeného studijního programu.  
2. Podrobná informace o nabízeném programu (studijní plán, anotace předmětů, seznam 

vyučujících, výše výukového normativu na studenta – měsíčně/ročně). 
3. Požadovaná výše výukového normativu v období 2008-2012 na 15 studentů. 
4. Informace o zkušenosti předkladatele projektu se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR (tj. 

vzdělávání studentů z rozvojových zemí či realizace projektů zahraniční rozvojové 
spolupráce). 

5. Prohlášení předkladatele o tom, že je v rámci realizace projektu připraven na základě 
doložené dokumentace provést výběr uchazečů (tzn. zařadit uchazeče do seznamu 

http://www.msmt.cz/


přijatelných zájemců o studium bez přijímacího řízení) a nostrifikovat jimi doložené 
vzdělání. 

6. Prohlášení předkladatele, že je v rámci realizace projektu připraven přijatým studentům 
zajistit ubytování ve svém ubytovacím zařízení a umožnit stravování za stejných 
podmínek jako studentům-občanům ČR, a to včetně informace o nabízeném ubytování a 
stravování. 

7. Prohlášení předkladatele, že je po dobu realizace projektu připraven poskytovat MŠMT 
zprávy o realizaci projektu, a to vždy k 31.10. příslušného roku. 

 
 
IX. POSOUZENÍ PŘIHLÁŠENÉHO PROJEKTU 
 
Došlé žádosti o dotaci budou zpracovány pověřeným administrátorem, zejména pokud jde o: 

- kontrolu formální správnosti, 
- posouzení žádostí dle kritérií vyhlášených v podmínkách dotačních titulů. 
 

1) Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, nebude dále 
opravována či doplňována a bude vyřazena z dalšího řízení. Za formální nedostatky se pro 
účely těchto pravidel považuje například:  

a) absence či neúplnost předepsaných formulářů a příloh (např. absence úředního 
ověření apod.); 

b) absence či neúplnost předepsaných údajů, jejich nesprávná a chybná uvedení (např. 
nesprávné nebo nepravdivé identifikační údaje žadatele, apod.). 

 
2) Písemně zpracované vyhodnocení předloží administrátor hodnotící komisi. Členové 

hodnotící komise jsou povinni před zasedáním hodnotící komise podepsat prohlášení o 
nestrannosti a mlčenlivosti. Jména členů komise budou zveřejněna ke dni vyhlášení 
výsledků výběru komise.  
 

3) Hodnotící komise vybere projekty a schválí výši výukového normativu na příslušný rok.  
 
4) Výsledek výběru hodnotící komise bude zveřejněn nejpozději dne 20. února 2008 na 

webových stránkách internetového serveru poskytovatele. 
 
5) Úspěšní žadatelé obdrží od MŠMT „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, a to v souladu 

s rozpočtovými pravidly. 
 
X. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ 
 
1. Formální náležitosti projektu (dodržení vzorové osnovy, úplnost údajů, kvalita, 

odborná úroveň, přehlednost, srozumitelnost) – max. 10 bodů; 
2. Dosavadní zkušenost se zahraniční rozvojovou spoluprací – max. 20 bodů; 
3. Kvalita studijního programu (studijní plán, anotace předmětů, seznam vyučujících, 

počty přijatých studentů/absolventů v minimálně dvou uplynulých letech) – max. 35 
bodů; 

4. Požadovaná výše dotace na výukový normativ/osobu – max. 35 bodů. 
 
Maximální bodový zisk, kterého při hodnocení může projekt dosáhnout, činí 100 bodů. 
 
 



XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ  
 
MŠMT nevrací nabídky projektů, které byly přijaty do výběrového řízení.  MŠMT si 
vyhrazuje právo kdykoli zrušit celé výběrové řízení, a to bez udání důvodu. 
 



 
PŘÍLOHA B 

 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY  

VYHLAŠUJE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU 
PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ VLÁDNÍCH STIPENDIÍ K PODPOŘE STUDIA 
USKUTEČŇOVANÉHO V ANGLICKÉM JAZYCE VEŘEJNÝMI VYSOKÝMI 

ŠKOLAMI 
VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ NA DOTAČNÍ TITUL 

  
„ZAJIŠTĚNÍ STUDIA V OBORU EKONOMIKA (SE ZAMĚŘENÍM NA OBCHOD) 

USKUTEČŇOVANÉHO V ANGLICKÉM JAZYCE“ 
 

PREAMBULE 
 
Dotační tituly jsou vyhlašovány v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla) (dále jen „rozpočtová pravidla“) a odpovídají usnesení vlády ze dne 27. 
června. 2007 č. 712 o zřízení vládních stipendijních míst ke studiu na veřejných vysokých 
školách v České republice pro občany z rozvojových zemí na léta 2008-2012 (dále jen 
„usnesení vlády 712/2007“). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
„MŠMT“) poskytuje dotace oprávněným subjektům na realizaci projektů rozvojové pomoci 
v souladu s usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1311 o Pravidlech pro výběr a 
financování bilaterálních projektů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 
(dále jen „Pravidla“) a usnesením vlády ze dne 25. července 2007 č. 847 k zahraniční 
rozvojové spolupráci v roce 2008 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2010. 
Na dotaci není právní nárok. 
 
I. PŘEDMĚT DOTACE 
 
Předmětem dotačního titulu je zajištění studia v oboru ekonomika (se zaměřením na obchod) 
uskutečňovaného v anglickém jazyce pro občany z vybraných zemí (pilotně Bosna a 
Hercegovina, Černá Hora, Etiopie, Ghana, Kolumbie, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a 
Vietnam) v letech 2008 až 2012 a dále až do ukončení poskytování stipendia vládním 
stipendistům již studujícím v České republice a přijatým podle usnesení vlády 712/2007. 
Jedná se o studium 15 občanů ročně v akreditovaném navazujícím magisterském studijním 
programu nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném v anglickém jazyce 
(konečný počet bude odpovídat zájmu ze strany uchazečů). Daný studijní program však nesmí 
být závislý na vládních stipendistech a do data vyhlášení tohoto dotačního programu byl 
realizován po dobu nejméně dvou akademických let.  
 
 
 
 
 



II. OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY – PŘÍJEMCI DOTACE 
 
V souladu  s ust. § 7 odst. 1 písm. g) rozpočtových pravidel dotace z finančních prostředků 
účelově vyčleněných na zahraniční rozvojovou spolupráci (dále jen „ZRS“) může být 
poskytnuta veřejným vysokým školám. Jedná se o tento typ dotace: 

• dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování 
zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-
právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní 
ochranu dětí poskytují,  a to výhradně na tyto účely. 

 
III. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 
 
1. Dodržení předepsaného způsobu podání přihlašované nabídky projektu.  
2. Shoda projektu s náplní dotačního titulu. 
3. Předložení rozhodnutí o akreditaci nabízeného studijního programu (ověřená kopie). 
4. Předložení podrobné informace o nabízeném programu (studijní plán, anotace předmětů, 

seznam vyučujících, zkušenosti se studenty z rozvojových zemí, výše výukového 
normativu na studenta –měsíčně/ročně). 

5. Závazek veřejné vysoké školy na základě doložené dokumentace učinit výběr uchazečů 
(tzn. uchazeči budou zařazeni do seznamu přijatelných zájemců o studium bez 
přijímacího řízení) a nostrifikovat doložené vzdělání. 

6. Závazek veřejné vysoké školy zajistit přijatým studentům ubytování ve svém 
ubytovacím zařízení, umožnit stravování za stejných podmínek jako studentům-
občanům ČR. 

7. Závazek veřejné vysoké školy poskytovat zprávy o realizaci projektu, vždy k 31.10. 
příslušného roku. 

 
IV. POUŽITÍ DOTACE  
 
1. Celková výše prostředků, které budou na daný dotační titul alokovány, zahrnuje náklady 

na výukový normativ, dotaci na ubytování, stravování a stipendium. 
 
2. Finanční prostředky budou v daném období uvolňovány v souladu s usnesením vlády 

k plánu zahraniční rozvojové spolupráce a zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok. 
 
3. Dotaci lze použít na zabezpečení studia v anglickém jazyce občanům z vybraných 

rozvojových zemí, kteří na základě usnesení vlády 712/2007 a tohoto dotačního 
programu zahájí studium v České republice v letech 2008 až 2012.  

 
4. Dotace bude přiznána Rozhodnutím o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) . 

Dotace lze použít pouze k účelu uvedenému v Rozhodnutí - tj. na výukový normativ, 
zabezpečení stravování a ubytování, stipendium.  

 
5. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody zamítnutí dotace se jednotlivým 

uchazečům sdělují v podobě dopisu zaslaného poskytovatelem. Zamítnutí je konečné a 
nelze proti němu podat opravný prostředek.  

 
6. Realizace celého projektu, včetně užití dotace, musí být u realizátora evidována tak, aby 

bylo možné vždy dohledat příslušné účetní případy. 
 



 
V. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ DOTACE  
 
Finanční podpora bude poskytována z prostředků státního rozpočtu v souladu s usnesením 
vlády 712/2007 a usnesením vlády ze dne 25. července 2007 č. 847 k zahraniční rozvojové 
spolupráci v roce 2008 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2010 formou 
účelově vázané dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu ČR na příslušný rok, a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Přitom je 
potřebné dodržet výši a skladbu výdajů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v 
Rozhodnutí určeny. (Rozhodnutí není rozhodnutím ve správním řízení.). V Rozhodnutí 
stanoví MŠMT písemně podmínky, které je příjemce dotace při používání finančních 
prostředků povinen dodržet.  
 
Poskytovatel může v Rozhodnutí vyčlenit další podmínky, podmínky méně závažné nebo 
uvést, která nesplnění podmínek jsou méně závažná (viz § 14 odst. 5 ve spojení s § 44a odst. 4 
rozpočtových pravidel).  
 
Finanční prostředky budou uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu 
ČR na příslušný rok ve výši stanovené Rozhodnutím. Poskytnutí dotace je vázáno na přidělení 
prostředků ze státního rozpočtu vyhlašovateli dotačního titulu. 
 
 
VI. KONTROLA VYUŽITÍ DOTACE 
 
MŠMT je oprávněno průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i průběh čerpání 
dotace. Tím nejsou dotčena kontrolní oprávnění finančních orgánů a orgánů kontroly České 
republiky. Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové 
kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními rozpočtových pravidel a zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), v platném znění. V případě, že kontrolní orgán nebo ústřední správní úřad 
zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, je povinen předat 
výsledný materiál příslušnému finančnímu úřadu, který má pravomoc uložit odvod za 
porušení rozpočtové kázně.  
 
VII. FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DOTACE  SE  STÁTNÍM ROZPOČTEM 
 
Příjemce dotace je povinen předložit MŠMT do 15. února 2008 údaje o finančním vypořádání 
přidělené dotace, písemné vyúčtování přidělené dotace, případně další závazné výstupy 
specifikované v Rozhodnutí, vyplývající z ustanovení vyhl. č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví 
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 
aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace současně poukáže 
podle dispozic poskytovatele na vypořádací účet.  
V případě, že příjemce dotace nepředloží v termínu finanční vyúčtování poskytnuté dotace a 
neodvede nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na něj sankce 
podle příslušných platných právních předpisů a pokud požádá o dotaci na následující 
rozpočtový rok, nebude mu dotace poskytnuta. Výjimku z tohoto pravidla může povolit 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy za předpokladu, že již bylo provedeno finanční 
zúčtování se státním rozpočtem. 
 
 



VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
Informace o dotačním výběrovém řízení poskytuje: 
Mgr. Monika Slabá 
Tel: 257 193 813 
E-mail: Monika.Slaba@msmt.cz  
 
Příslušné formuláře je možné získat na internetových stránkách ministerstva 
(http://www.msmt.cz) v sekci Mezinárodní spolupráce (podsekce Zahraniční rozvojová 
spolupráce). 
 
Výběrové řízení bude veřejně vyhlášeno dne  27.   listopadu 2007. 
 
Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na následující adresu:  
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Odbor mezinárodních vztahů 
Karmelitská 7 
118 12  Praha 1 
 
Příjem veškerých přihlášek končí dne 11. ledna 2008 ve 14.00 hod. Přihlášky zasílané 
doporučeně (poštou) musí být odeslány v dostatečném předstihu.  
 
Žádosti, zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na 
jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky, nebudou přijaty.  
 
 
Žádost se podává v obálce označené:  
a) názvem dotačního titulu; 
b) plným jménem (názvem) žadatele a adresou; 
c) označením adresáta, tj. odbor mezinárodních vztahů MŠMT; 
d) textem „NEOTEVÍRAT“. 
 
Náležitosti žádosti: 
 
Žadatel předkládá MŠMT svou žádost o dotaci písemně na předepsaném formuláři (viz 
příloha E tohoto dotačního programu) doplněnou o následující přílohy (vše ve třech 
vyhotoveních - jeden originál a dvě kopie, a zároveň v jednom exempláři v elektronické 
podobě, preferován je CD-ROM): 
 
1. Ověřená kopie rozhodnutí o akreditaci nabízeného studijního programu.  
2. Podrobná informace o nabízeném programu (studijní plán, anotace předmětů, seznam 

vyučujících, výše výukového normativu na studenta – měsíčně/ročně). 
3. Požadovaná výše výukového normativu v období 2008-2012 na 15 studentů. 
4. Informace o zkušenosti předkladatele projektu se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR (tj. 

vzdělávání studentů z rozvojových zemí či realizace projektů zahraniční rozvojové 
spolupráce). 

5. Prohlášení předkladatele o tom, že je v rámci realizace projektu připraven na základě 
doložené dokumentace provést výběr uchazečů (tzn. zařadit uchazeče do seznamu 

http://www.msmt.cz/


přijatelných zájemců  o studium bez přijímacího řízení) a nostrifikovat jimi doložené 
vzdělání. 

6. Prohlášení předkladatele, že je v rámci realizace projektu připraven přijatým studentům 
zajistit ubytování ve svém ubytovacím zařízení a umožnit stravování za stejných 
podmínek jako studentům-občanům ČR, a to včetně informace o nabízeném ubytování a 
stravování. 

7. Prohlášení předkladatele, že je po dobu realizace projektu připraven poskytovat MŠMT 
zprávy  o realizaci projektu, a to vždy k 31.10. příslušného roku. 

 
 
IX. POSOUZENÍ PŘIHLÁŠENÉHO PROJEKTU 
 
Došlé žádosti o dotaci budou zpracovány pověřeným administrátorem, zejména pokud jde o: 

- kontrolu formální správnosti, 
- posouzení žádostí dle kritérií vyhlášených v podmínkách dotačních titulů. 
 

1) Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, nebude dále 
opravována či doplňována a bude vyřazena z dalšího řízení. Za formální nedostatky se pro 
účely těchto pravidel považuje například:  
a) absence či neúplnost předepsaných formulářů a příloh (např. absence úředního ověření 

apod.); 
b) absence či neúplnost předepsaných údajů, jejich nesprávná a chybná uvedení (např. 

nesprávné nebo nepravdivé identifikační údaje žadatele, apod.). 
 

2) Písemně zpracované vyhodnocení předloží administrátor hodnotící komisi. Členové 
hodnotící komise jsou povinni před zasedáním hodnotící komise podepsat prohlášení o 
nestrannosti a mlčenlivosti. Jména členů komise budou zveřejněna ke dni vyhlášení 
výsledků výběru komise.  
 

3) Hodnotící komise vybere projekty a schválí výši výukového normativu na příslušný rok.  
 
4) Výsledek výběru hodnotící komise bude zveřejněn nejpozději dne 20. února 2008 na 

webových stránkách internetového serveru poskytovatele. 
 
5) Úspěšní žadatelé obdrží od MŠMT „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, a to v souladu s 

rozpočtovými pravidly. 
 
X. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ 
 
1. Formální náležitosti projektu (dodržení vzorové osnovy, úplnost údajů, kvalita, 

odborná úroveň, přehlednost, srozumitelnost) – max. 10 bodů; 
2. Dosavadní zkušenost se zahraniční rozvojovou spoluprací – max. 20 bodů; 
3. Kvalita studijního programu (studijní plán, anotace předmětů, seznam vyučujících, 

počty přijatých studentů/absolventů v minimálně dvou uplynulých letech) – max. 35 
bodů; 

4. Požadovaná výše dotace na výukový normativ/osobu – max. 35 bodů. 
 
Maximální bodový zisk, kterého při hodnocení může projekt dosáhnout, činí 100 bodů. 
 
 



XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ  
 
MŠMT nevrací nabídky projektů, které byly přijaty do výběrového řízení.  MŠMT si 
vyhrazuje právo kdykoli zrušit celé výběrové řízení, a to bez udání důvodu. 



                            
PŘÍLOHA C 

 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY  

VYHLAŠUJE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU 
PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ VLÁDNÍCH STIPENDIÍ K PODPOŘE STUDIA 
USKUTEČŇOVANÉHO V ANGLICKÉM JAZYCE VEŘEJNÝMI VYSOKÝMI 

ŠKOLAMI 
VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ NA DOTAČNÍ TITUL 

  
„ZAJIŠTĚNÍ STUDIA V OBORU INFORMATIKA USKUTEČŇOVANÉHO V ANGLICKÉM 

JAZYCE“ 
 

PREAMBULE 
 
Dotační tituly jsou vyhlašovány v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla) (dále jen „rozpočtová pravidla“) a odpovídají usnesení vlády ze dne 27. 
června. 2007 č. 712 o zřízení vládních stipendijních míst ke studiu na veřejných vysokých 
školách v České republice pro občany z rozvojových zemí na léta 2008-2012 (dále jen 
„usnesení vlády 712/2007“). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
„MŠMT“) poskytuje dotace oprávněným subjektům na realizaci projektů rozvojové pomoci 
v souladu s usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1311 o Pravidlech pro výběr a 
financování bilaterálních projektů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 
(dále jen „Pravidla“) a usnesením vlády ze dne 25. července 2007 č. 847 k zahraniční 
rozvojové spolupráci v roce 2008 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2010. 
Na dotaci není právní nárok. 
 
I. PŘEDMĚT DOTACE 
 
Předmětem dotačního titulu je zajištění studia v oboru informatika uskutečňovaného 
v anglickém jazyce pro občany z vybraných zemí (pilotně Bosna a Hercegovina, Černá Hora, 
Etiopie, Ghana, Kolumbie, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Vietnam) v letech 2008 až 2012 
a dále až do ukončení poskytování stipendia vládním stipendistům již studujícím v České 
republice a přijatým podle usnesení vlády 712/2007. Jedná se o studium 15 občanů ročně 
v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu nebo doktorském studijním 
programu uskutečňovaném v anglickém jazyce (konečný počet bude odpovídat zájmu ze 
strany uchazečů). Daný studijní program však nesmí být závislý na vládních stipendistech a 
do data vyhlášení tohoto dotačního programu byl realizován po dobu nejméně dvou 
akademických let.  
 
 
 
 
 



II. OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY – PŘÍJEMCI DOTACE 
 
V souladu  s ust. § 7 odst. 1 písm. g) rozpočtových pravidel dotace z finančních prostředků 
účelově vyčleněných na zahraniční rozvojovou spolupráci (dále jen „ZRS“) může být 
poskytnuta veřejným vysokým školám. Jedná se o tento typ dotace: 

• dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování 
zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-
právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní 
ochranu dětí poskytují,  a to výhradně na tyto účely. 

 
III. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 
 
1. Dodržení předepsaného způsobu podání přihlašované nabídky projektu.  
2. Shoda projektu s náplní dotačního titulu. 
3. Předložení rozhodnutí o akreditaci nabízeného studijního programu (ověřená kopie). 
4. Předložení podrobné informace o nabízeném programu (studijní plán, anotace předmětů, 

seznam vyučujících, zkušenosti se studenty z rozvojových zemí, výše výukového 
normativu na studenta –měsíčně/ročně). 

5. Závazek veřejné vysoké školy na základě doložené dokumentace učinit výběr uchazečů 
(tzn. uchazeči budou zařazeni do seznamu přijatelných zájemců o studium bez přijímacího 
řízení) a nostrifikovat doložené vzdělání. 

6. Závazek veřejné vysoké školy zajistit přijatým studentům ubytování ve svém ubytovacím 
zařízení, umožnit stravování za stejných podmínek jako studentům-občanům ČR. 

7. Závazek veřejné vysoké školy poskytovat zprávy o realizaci projektu, vždy k 31.10. 
příslušného roku. 

 
IV. POUŽITÍ DOTACE  
 
1. Celková výše prostředků, které budou na daný dotační titul alokovány, zahrnuje náklady 

na výukový normativ, dotaci na ubytování, stravování a stipendium. 
 
2. Finanční prostředky budou v daném období uvolňovány v souladu s usnesením vlády 

k plánu zahraniční rozvojové spolupráce a zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok. 
 
3. Dotaci lze použít na zabezpečení studia v anglickém jazyce občanům z vybraných 

rozvojových zemí, kteří na základě usnesení vlády 712/2007 a tohoto dotačního 
programu zahájí studium v České republice v letech 2008 až 2012.  

 
4. Dotace bude přiznána Rozhodnutím o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“). 

Dotace lze použít pouze k účelu uvedenému v Rozhodnutí - tj. na výukový normativ, 
zabezpečení stravování a ubytování, stipendium.  

 
5. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody zamítnutí dotace se jednotlivým 

uchazečům sdělují v podobě dopisu zaslaného poskytovatelem. Zamítnutí je konečné a 
nelze proti němu podat opravný prostředek.  

 
6. Realizace celého projektu, včetně užití dotace, musí být u realizátora evidována tak, aby 

bylo možné vždy dohledat příslušné účetní případy. 
 
 



 
V. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ DOTACE  
 
Finanční podpora bude poskytována z prostředků státního rozpočtu v souladu s usnesením 
vlády 712/2007 a usnesením vlády ze dne 25. července 2007 č. 847 k zahraniční rozvojové 
spolupráci v roce 2008 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2010 formou 
účelově vázané dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu ČR na příslušný rok, a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Přitom je 
potřebné dodržet výši a skladbu výdajů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v 
Rozhodnutí určeny. (Rozhodnutí není rozhodnutím ve správním řízení.). V Rozhodnutí 
stanoví MŠMT písemně podmínky, které je příjemce dotace při používání finančních 
prostředků povinen dodržet.  
 
Poskytovatel může v Rozhodnutí vyčlenit další podmínky, podmínky méně závažné nebo 
uvést, která nesplnění podmínek jsou méně závažná (viz § 14 odst. 5 ve spojení s § 44a odst. 4 
rozpočtových pravidel).  
 
Finanční prostředky budou uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu 
ČR na příslušný rok ve výši stanovené Rozhodnutím. Poskytnutí dotace je vázáno na přidělení 
prostředků ze státního rozpočtu vyhlašovateli dotačního titulu. 
 
 
VI. KONTROLA VYUŽITÍ DOTACE 
 
MŠMT je oprávněno průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i průběh čerpání 
dotace. Tím nejsou dotčena kontrolní oprávnění finančních orgánů a orgánů kontroly České 
republiky. Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové 
kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními rozpočtových pravidel a zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), v platném znění. V případě, že kontrolní orgán nebo ústřední správní úřad 
zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, je povinen předat 
výsledný materiál příslušnému finančnímu úřadu, který má pravomoc uložit odvod za 
porušení rozpočtové kázně.  
 
VII. FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DOTACE  SE  STÁTNÍM ROZPOČTEM 
 
Příjemce dotace je povinen předložit MŠMT do 15. února 2008 údaje o finančním vypořádání 
přidělené dotace, písemné vyúčtování přidělené dotace, případně další závazné výstupy 
specifikované v Rozhodnutí, vyplývající z ustanovení vyhl. č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví 
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 
aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace současně poukáže 
podle dispozic poskytovatele na vypořádací účet.  
V případě, že příjemce dotace nepředloží v termínu finanční vyúčtování poskytnuté dotace a 
neodvede nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na něj sankce 
podle příslušných platných právních předpisů a pokud požádá o dotaci na následující 
rozpočtový rok, nebude mu dotace poskytnuta. Výjimku z tohoto pravidla může povolit 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy za předpokladu, že již bylo provedeno finanční 
zúčtování se státním rozpočtem. 
 
 



VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
Informace o dotačním výběrovém řízení poskytuje: 
Mgr. Monika Slabá 
Tel: 257 193 813 
E-mail: Monika.Slaba@msmt.cz  
 
Příslušné formuláře je možné získat na internetových stránkách ministerstva 
(http://www.msmt.cz) v sekci Mezinárodní spolupráce (podsekce Zahraniční rozvojová 
spolupráce). 
 
Výběrové řízení bude veřejně vyhlášeno dne  27.  listopadu 2007. 
 
Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na následující adresu:  
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Odbor mezinárodních vztahů 
Karmelitská 7 
118 12  Praha 1 
 
Příjem veškerých přihlášek končí dne 11. ledna 2008 ve 14.00 hod. Přihlášky zasílané 
doporučeně (poštou) musí být odeslány v dostatečném předstihu.  
 
Žádosti, zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na 
jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky, nebudou přijaty.  
 
 
Žádost se podává v obálce označené:  
a) názvem dotačního titulu; 
b) plným jménem (názvem) žadatele a adresou; 
c) označením adresáta, tj. odbor mezinárodních vztahů MŠMT; 
d) textem „NEOTEVÍRAT“. 
 
Náležitosti žádosti: 
 
Žadatel předkládá MŠMT svou žádost o dotaci písemně na předepsaném formuláři (viz 
příloha E tohoto dotačního programu) doplněnou o následující přílohy (vše ve třech 
vyhotoveních - jeden originál a dvě kopie, a zároveň v jednom exempláři v elektronické 
podobě, preferován je CD-ROM): 
 
1. Ověřená kopie rozhodnutí o akreditaci nabízeného studijního programu.  
2. Podrobná informace o nabízeném programu (studijní plán, anotace předmětů, seznam 

vyučujících, výše výukového normativu na studenta – měsíčně/ročně). 
3. Požadovaná výše výukového normativu v období 2008-2012 na 15 studentů. 
4. Informace o zkušenosti předkladatele projektu se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR (tj. 

vzdělávání studentů z rozvojových zemí či realizace projektů zahraniční rozvojové 
spolupráce). 

5. Prohlášení předkladatele o tom, že je v rámci realizace projektu připraven na základě 
doložené dokumentace provést výběr uchazečů (tzn. zařadit uchazeče do seznamu 

http://www.msmt.cz/


přijatelných zájemců o studium bez přijímacího řízení) a nostrifikovat jimi doložené 
vzdělání. 

6. Prohlášení předkladatele, že je v rámci realizace projektu připraven přijatým studentům 
zajistit ubytování ve svém ubytovacím zařízení a umožnit stravování za stejných 
podmínek jako studentům-občanům ČR, a to včetně informace o nabízeném ubytování a 
stravování. 

7. Prohlášení předkladatele, že je po dobu realizace projektu připraven poskytovat MŠMT 
zprávy o realizaci projektu, a to vždy k 31.10. příslušného roku. 

 
 
IX. POSOUZENÍ PŘIHLÁŠENÉHO PROJEKTU 
 
Došlé žádosti o dotaci budou zpracovány pověřeným administrátorem, zejména pokud jde o: 

- kontrolu formální správnosti, 
- posouzení žádostí dle kritérií vyhlášených v podmínkách dotačních titulů. 
 

1) Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, nebude dále 
opravována či doplňována a bude vyřazena z dalšího řízení. Za formální nedostatky se pro 
účely těchto pravidel považuje například:  
a) absence či neúplnost předepsaných formulářů a příloh (např. absence úředního ověření 

apod.); 
b) absence či neúplnost předepsaných údajů, jejich nesprávná a chybná uvedení (např. 

nesprávné nebo nepravdivé identifikační údaje žadatele, apod.). 
 

2) Písemně zpracované vyhodnocení předloží administrátor hodnotící komisi. Členové 
hodnotící komise jsou povinni před zasedáním hodnotící komise podepsat prohlášení o 
nestrannosti a mlčenlivosti. Jména členů komise budou zveřejněna ke dni vyhlášení 
výsledků výběru komise.  
 

3) Hodnotící komise vybere projekty a schválí výši výukového normativu na příslušný rok.  
 
4) Výsledek výběru hodnotící komise bude zveřejněn nejpozději dne 20. února 2008 na 

webových stránkách internetového serveru poskytovatele. 
 
5) Úspěšní žadatelé obdrží od MŠMT „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, a to v souladu s 

rozpočtovými pravidly. 
 
X. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ 
 
1. Formální náležitosti projektu (dodržení vzorové osnovy, úplnost údajů, kvalita, 

odborná úroveň, přehlednost, srozumitelnost) – max. 10 bodů; 
2. Dosavadní zkušenost se zahraniční rozvojovou spoluprací – max. 20 bodů; 
3. Kvalita studijního programu (studijní plán, anotace předmětů, seznam vyučujících, 

počty přijatých studentů/absolventů v minimálně dvou uplynulých letech) – max. 35 
bodů; 

4. Požadovaná výše dotace na výukový normativ/osobu – max. 35 bodů. 
 
Maximální bodový zisk, kterého při hodnocení může projekt dosáhnout, činí 100 bodů. 
 
 



XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ  
 
MŠMT nevrací nabídky projektů, které byly přijaty do výběrového řízení.  MŠMT si 
vyhrazuje právo kdykoli zrušit celé výběrové řízení, a to bez udání důvodu. 



 
PŘÍLOHA D 

 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY  

VYHLAŠUJE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU 
PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ VLÁDNÍCH STIPENDIÍ K PODPOŘE STUDIA 
USKUTEČŇOVANÉHO V ANGLICKÉM JAZYCE VEŘEJNÝMI VYSOKÝMI 

ŠKOLAMI 
VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ NA DOTAČNÍ TITUL 

  
„ZAJIŠTĚNÍ STUDIA V OBORU STAVEBNICTVÍ USKUTEČŇOVANÉHO V ANGLICKÉM 

JAZYCE“ 
 

PREAMBULE 
 
Dotační tituly jsou vyhlašovány v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla) (dále jen „rozpočtová pravidla“) a odpovídají usnesení vlády ze dne 27. 
června. 2007 č. 712 o zřízení vládních stipendijních míst ke studiu na veřejných vysokých 
školách v České republice pro občany z rozvojových zemí na léta 2008-2012 (dále jen 
„usnesení vlády 712/2007“). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
„MŠMT“) poskytuje dotace oprávněným subjektům na realizaci projektů rozvojové pomoci 
v souladu s usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1311 o Pravidlech pro výběr a 
financování bilaterálních projektů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 
(dále jen „Pravidla“) a usnesením vlády ze dne 25. července 2007 č. 847 k zahraniční 
rozvojové spolupráci v roce 2008 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2010. 
Na dotaci není právní nárok. 
 
I. PŘEDMĚT DOTACE 
 
Předmětem dotačního titulu je zajištění studia v oboru stavebnictví uskutečňovaného 
v anglickém jazyce pro občany z vybraných zemí (pilotně Bosna a Hercegovina, Černá Hora, 
Etiopie, Ghana, Kolumbie, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Vietnam) v letech 2008 až 2012 
a dále až do ukončení poskytování stipendia vládním stipendistům již studujícím v České 
republice a přijatým podle usnesení vlády 712/2007. Jedná se o studium 15 občanů ročně 
v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu nebo doktorském studijním 
programu uskutečňovaném v anglickém jazyce (konečný počet bude odpovídat zájmu ze 
strany uchazečů). Daný studijní program však nesmí být závislý na vládních stipendistech a 
do data vyhlášení tohoto dotačního programu byl realizován po dobu nejméně dvou 
akademických let.  
 
 
 
 
 



II. OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY – PŘÍJEMCI DOTACE 
 
V souladu  s ust. § 7 odst. 1 písm. g) rozpočtových pravidel dotace z finančních prostředků 
účelově vyčleněných na zahraniční rozvojovou spolupráci (dále jen „ZRS“) může být 
poskytnuta veřejným vysokým školám. Jedná se o tento typ dotace: 

• dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování 
zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-
právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní 
ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely. 

 
 
III. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 
 
1. Dodržení předepsaného způsobu podání přihlašované nabídky projektu.  
2. Shoda projektu s náplní dotačního titulu. 
3. Předložení rozhodnutí o akreditaci nabízeného studijního programu (ověřená kopie). 
4. Předložení podrobné informace o nabízeném programu (studijní plán, anotace předmětů, 

seznam vyučujících, zkušenosti se studenty z rozvojových zemí, výše výukového 
normativu na studenta –měsíčně/ročně). 

5. Závazek veřejné vysoké školy na základě doložené dokumentace učinit výběr uchazečů 
(tzn. uchazeči budou zařazeni do seznamu přijatelných zájemců o studium bez přijímacího 
řízení) a nostrifikovat doložené vzdělání. 

6. Závazek veřejné vysoké školy zajistit přijatým studentům ubytování ve svém ubytovacím 
zařízení, umožnit stravování za stejných podmínek jako studentům-občanům ČR. 

7. Závazek veřejné vysoké školy poskytovat zprávy o realizaci projektu, vždy k 31.10. 
příslušného roku. 

 
IV. POUŽITÍ DOTACE  
 
1. Celková výše prostředků, které budou na daný dotační titul alokovány, zahrnuje náklady 

na výukový normativ, dotaci na ubytování, stravování a stipendium. 
 
2. Finanční prostředky budou v daném období uvolňovány v souladu s usnesením vlády 

k plánu zahraniční rozvojové spolupráce a zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok. 
 
3. Dotaci lze použít na zabezpečení studia v anglickém jazyce občanům z vybraných 

rozvojových zemí, kteří na základě usnesení vlády 712/2007 a tohoto dotačního 
programu zahájí studium v České republice v letech 2008 až 2012.  

 
4. Dotace bude přiznána Rozhodnutím o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“). 

Dotace lze použít pouze k účelu uvedenému v  rozhodnutí - tj. na výukový normativ, 
zabezpečení stravování a ubytování, stipendium.  

 
5. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody zamítnutí dotace se jednotlivým 

uchazečům sdělují v podobě dopisu zaslaného poskytovatelem. Zamítnutí je konečné a 
nelze proti němu podat opravný prostředek.  

 
6. Realizace celého projektu, včetně užití dotace, musí být u realizátora evidována tak, aby 

bylo možné vždy dohledat příslušné účetní případy. 
 



 
V. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ DOTACE  
 
Finanční podpora bude poskytována z prostředků státního rozpočtu v souladu s usnesením 
vlády 712/2007 a usnesením vlády ze dne 25. července 2007 č. 847 k zahraniční rozvojové 
spolupráci v roce 2008 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2010 formou 
účelově vázané dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu ČR na příslušný rok, a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Přitom je 
potřebné dodržet výši a skladbu výdajů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v 
Rozhodnutí určeny. (Rozhodnutí není rozhodnutím ve správním řízení.). V Rozhodnutí 
stanoví MŠMT písemně podmínky, které je příjemce dotace při používání finančních 
prostředků povinen dodržet.  
 
Poskytovatel může v Rozhodnutí vyčlenit další podmínky, podmínky méně závažné nebo 
uvést, která nesplnění podmínek jsou méně závažná (viz § 14 odst. 5 ve spojení s § 44a odst. 4 
rozpočtových pravidel).  
 
Finanční prostředky budou uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu 
ČR na příslušný rok ve výši stanovené Rozhodnutím. Poskytnutí dotace je vázáno na přidělení 
prostředků ze státního rozpočtu vyhlašovateli dotačního titulu. 
 
 
VI. KONTROLA VYUŽITÍ DOTACE 
 
MŠMT je oprávněno průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i průběh čerpání 
dotace. Tím nejsou dotčena kontrolní oprávnění finančních orgánů a orgánů kontroly České 
republiky. Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové 
kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními rozpočtových pravidel a zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), v platném znění. V případě, že kontrolní orgán nebo ústřední správní úřad 
zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, je povinen předat 
výsledný materiál příslušnému finančnímu úřadu, který má pravomoc uložit odvod za 
porušení rozpočtové kázně.  
 
VII. FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DOTACE  SE  STÁTNÍM ROZPOČTEM 
 
Příjemce dotace je povinen předložit MŠMT do 15. února 2008 údaje o finančním vypořádání 
přidělené dotace, písemné vyúčtování přidělené dotace, případně další závazné výstupy 
specifikované v Rozhodnutí, vyplývající z ustanovení vyhl. č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví 
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 
aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace současně poukáže 
podle dispozic poskytovatele na vypořádací účet.  
V případě, že příjemce dotace nepředloží v termínu finanční vyúčtování poskytnuté dotace a 
neodvede nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na něj sankce 
podle příslušných platných právních předpisů a pokud požádá o dotaci na následující 
rozpočtový rok, nebude mu dotace poskytnuta. Výjimku z tohoto pravidla může povolit 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy za předpokladu, že již bylo provedeno finanční 
zúčtování se státním rozpočtem. 
 
 



 
VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
Informace o dotačním výběrovém řízení poskytuje: 
Mgr. Monika Slabá 
Tel: 257 193 813 
E-mail: Monika.Slaba@msmt.cz  
 
Příslušné formuláře je možné získat na internetových stránkách ministerstva 
(http://www.msmt.cz) v sekci Mezinárodní spolupráce (podsekce Zahraniční rozvojová 
spolupráce). 
 
Výběrové řízení bude veřejně vyhlášeno dne  27.  listopadu 2007. 
 
Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na následující adresu:  
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Odbor mezinárodních vztahů 
Karmelitská 7 
118 12  Praha 1 
 
Příjem veškerých přihlášek končí dne 11. ledna 2008 ve 14.00 hod. Přihlášky zasílané 
doporučeně (poštou) musí být odeslány v dostatečném předstihu.  
 
Žádosti, zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na 
jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky, nebudou přijaty.  
 
 
Žádost se podává v obálce označené:  
a) názvem dotačního titulu; 
b) plným jménem (názvem) žadatele a adresou; 
c) označením adresáta, tj. odbor mezinárodních vztahů MŠMT; 
d) textem „NEOTEVÍRAT“. 
 
Náležitosti žádosti: 
 
Žadatel předkládá MŠMT svou žádost o dotaci písemně na předepsaném formuláři (viz 
příloha E tohoto dotačního programu) doplněnou o následující přílohy (vše ve třech 
vyhotoveních - jeden originál a dvě kopie, a zároveň v jednom exempláři v elektronické 
podobě, preferován je CD-ROM): 
 
1. Ověřená kopie rozhodnutí o akreditaci nabízeného studijního programu.  
2. Podrobná informace o nabízeném programu (studijní plán, anotace předmětů, seznam 

vyučujících, výše výukového normativu na studenta – měsíčně/ročně). 
3. Požadovaná výše výukového normativu v období 2008-2012 na 15 studentů. 
4. Informace o zkušenosti předkladatele projektu se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR (tj. 

vzdělávání studentů z rozvojových zemí či realizace projektů zahraniční rozvojové 
spolupráce). 

5. Prohlášení předkladatele o tom, že je v rámci realizace projektu připraven na základě 
doložené dokumentace provést výběr uchazečů (tzn. zařadit uchazeče do seznamu 

http://www.msmt.cz/


přijatelných zájemců o studium bez přijímacího řízení) a nostrifikovat jimi doložené 
vzdělání. 

6. Prohlášení předkladatele, že je v rámci realizace projektu připraven přijatým studentům 
zajistit ubytování ve svém ubytovacím zařízení a umožnit stravování za stejných 
podmínek jako studentům-občanům ČR, a to včetně informace o nabízeném ubytování a 
stravování. 

7. Prohlášení předkladatele, že je po dobu realizace projektu připraven poskytovat MŠMT 
zprávy  o realizaci projektu, a to vždy k 31.10. příslušného roku. 

 
 
IX. POSOUZENÍ PŘIHLÁŠENÉHO PROJEKTU 
 
Došlé žádosti o dotaci budou zpracovány pověřeným administrátorem, zejména pokud jde o: 

- kontrolu formální správnosti, 
- posouzení žádostí dle kritérií vyhlášených v podmínkách dotačních titulů. 
 

1) Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, nebude dále 
opravována či doplňována a bude vyřazena z dalšího řízení. Za formální nedostatky se pro 
účely těchto pravidel považuje například:  
a) absence či neúplnost předepsaných formulářů a příloh (např. absence úředního ověření 

apod.); 
b) absence či neúplnost předepsaných údajů, jejich nesprávná a chybná uvedení (např. 

nesprávné nebo nepravdivé identifikační údaje žadatele, apod.). 
 

2) Písemně zpracované vyhodnocení předloží administrátor hodnotící komisi. Členové 
hodnotící komise jsou povinni před zasedáním hodnotící komise podepsat prohlášení o 
nestrannosti a mlčenlivosti. Jména členů komise budou zveřejněna ke dni vyhlášení 
výsledků výběru komise.  
 

3) Hodnotící komise vybere projekty a schválí výši výukového normativu na příslušný rok.  
 
4) Výsledek výběru hodnotící komise bude zveřejněn nejpozději dne 20. února 2008 na 

webových stránkách internetového serveru poskytovatele. 
 
5) Úspěšní žadatelé obdrží od MŠMT „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, a to v souladu s 

rozpočtovými pravidly. 
 
X. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ 
 
1. Formální náležitosti projektu (dodržení vzorové osnovy, úplnost údajů, kvalita, 

odborná úroveň, přehlednost, srozumitelnost) – max. 10 bodů; 
2. Dosavadní zkušenost se zahraniční rozvojovou spoluprací – max. 20 bodů; 
3. Kvalita studijního programu (studijní plán, anotace předmětů, seznam vyučujících, 

počty přijatých studentů/absolventů v minimálně dvou uplynulých letech) – max. 35 
bodů; 

4. Požadovaná výše dotace na výukový normativ/osobu – max. 35 bodů. 
 
Maximální bodový zisk, kterého při hodnocení může projekt dosáhnout, činí 100 bodů. 
 
 



XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ  
 
MŠMT nevrací nabídky projektů, které byly přijaty do výběrového řízení.  MŠMT si 
vyhrazuje právo kdykoli zrušit celé výběrové řízení, a to bez udání důvodu. 
  
 


