Č. j. MSMT-4080/2018-175
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ministerstvo“) vyhlašuje v souladu
s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 111/1998 Sb., zákon
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Výzvu č. 4 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
„Zajištění tzv. Tranzitu pro zahraniční studenty
přijaté ke studiu na veřejných vysokých školách“
(dále jen „Výzva č. 4“)

I.

Poskytovatel dotace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČO:
00022985

II.

Období, ve kterém lze financovat výdaje z poskytnutých dotací
20. 8. - 31. 10. 2018

III.

Cíl – věcné zaměření
Cílem Výzvy č. 4 je podpořit zajištění tzv. Tranzitu pro níže uvedené kategorie
zahraničních studentů přijatých v rámci programu
„Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců
na veřejných vysokých školách v České republice“, který je přílohou č. 1 Příkazu
ministra č. 4/2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám,
zveřejněného ve Věstníku MŠMT 5/2014, ke studiu na veřejných vysokých školách
(dále jen „VVŠ“):


IV.

zahraniční studenti přijatí ke studiu na VVŠ v rámci zahraniční rozvojové
spolupráce na základě usnesení vlády ze dne 25. dubna 2012 č. 301, Strategie
poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí pro období
2013 – 2018; jedná se o studenty kategorie B – studium uskutečňované
v českém jazyce a kategorie G – studium uskutečňované v anglickém jazyce

Účel
Účelem Výzvy č. 4 je poskytnutí dotace na náklady spojené se zajištěním tzv. Tranzitu
pro zahraniční studenty kategorie B a G podle § 18 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.,
zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách). Tranzitem se myslí centrum, které v době stanovené pro příjezd zahraničních
studentů kategorie B a G 24 hodin denně napomáhá studentům lépe se zorientovat po
příjezdu do ČR, poskytuje stipendistům potřebné informace, všestranné zaopatření
(ubytování, stravování), dopravu do sídla střediska jazykové a odborné přípravy nebo
příslušné veřejné vysoké školy, provádí registraci vládních stipendistů, apod.
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Příloha č. 1 Výzvy č. 4 obsahuje odkazy na příslušné dokumenty a vysvětlivky.
V.

Okruh oprávněných žadatelů
O dotace na základě Výzvy č. 4 mohou požádat VVŠ, které zajišťují tzv. Tranzit pro
zahraniční studenty kategorie B a G přijeté v rámci zahraniční rozvojové spolupráce.

VI.

Předkládání žádostí
Žádost musí být předložena na příslušném formuláři žádosti. Vzor formuláře je
publikován na webových stránkách Ministerstva:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/formulare-verejne-vysoke-skoly-proposkytnuti-dotace-a
Žádost podává rektor VVŠ, případně zmocněný prorektor, písemně nebo elektronicky
(do poznámky uvést k rukám ředitele odboru mezinárodních vztahů).
Adresa pro zasílání žádostí je:
ID datové schránky: vidaawt
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana

VII.

Náležitosti žádostí
Nad rámec náležitostí uvedených v § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel žádost o dotaci
obsahuje:
- jmenný seznam zahraničních studentů, kteří Tranzitu využili;
- kopie faktur, účetních dokladů, smluv, příp. jiných dokladů o vynaložených nákladech
na personální zajištění provozu Tranzitu, společných prostor a ubytování ve vlastních
zařízeních, stravování (snídaně, oběd, večeře, občerstvení ve společných prostorách),
dopravu studentů do výukových středisek (použití přiměřeného dopravního prostředku
v souladu se zásadami hospodárnosti, tj. vlak 2. vozové třídy, autobus, vlastní dopravní
prostředky, smluvní přeprava).
Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti.
Lhůta pro podání žádosti o dotaci:
Žádosti se podávají do 30 dnů ode dne zveřejnění výzvy.
Maximální výše dotace:
Výše skutečných nákladů vzniklých v období uvedeném v bodě II.
Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti.

VIII. Způsob hodnocení žádosti
Hodnocení žádostí bude formální. Věcné hodnocení bude provedeno kontrolou
oprávněností předložených dokladů (např. zda výše nákladů na ubytování odpovídá
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sazbám stanoveným vnitřním předpisem univerzity násobených počtem přenocování;
zda ubytování bylo zajištěno studentům, kterým od příslušného akademického roku
bylo přiznáno stipendium v rámci zahraniční rozvojové spolupráce).
V souladu s § 14k rozpočtových pravidel připouští Ministerstvo odstranění vad žádosti,
doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí, úpravu
žádosti na základě výzvy Ministerstva.
IX.

Výše finanční alokace na Výzvu č. 4
Celková výše prostředků státního rozpočtu určená na Výzvu č. 4 pro rok 2018 je
500 tis. Kč.
Způsob výpočtu výše dotace
Finanční prostředky určené na náklady související se zajištěním Tranzitu se vyplácí na
základě předložené žádosti veřejné vysoké školy a doložených dokladů vztahujících se
k zajištění tzv. Tranzitu.

X.

Způsob poskytnutí dotace
Finanční prostředky budou poskytnuty na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
účet příjemce dotace uvedený v žádosti.

XI.

Pravidla financování a využití
Poskytnuté finanční prostředky musí být čerpány v souladu rozpočtovými pravidly.

XII.

Finanční vypořádání poskytnutých prostředků
Finanční vypořádaní prostředků, poskytnutých na základě Výzvy č. 4 se provádí podle
§ 75 rozpočtových pravidel a § 4 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb. vydané
Ministerstvem financí k jeho provedení. V případě této výzvy, kdy dotace bude příjemci
poskytnuta následně ve výši již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze
svých prostředků, se bude považovat za finančně vypořádanou.

XIII. Kontrola použití dotace
Kontrola použití dotace bude probíhat v souladu se souvisejícími právními předpisy.
Příjemce dotace je povinen poskytnout při takovéto kontrole součinnost.
XIV. Porušení rozpočtové kázně
Za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. j) rozpočtových pravidel je
považováno porušení vymezených povinností, které jsou stanoveny v rozhodnutí.
Důsledkem porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost
provést na základě rozhodnutí místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení
rozpočtové kázně, případně penále za prodlení s jeho provedením ve výši částky, v jaké
byla porušena rozpočtová kázeň.
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.
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Pokud při kontrole použití poskytnutých prostředků vznikne podezření, že došlo
k porušení rozpočtové kázně, je Ministerstvo povinno podat podnět finančnímu úřadu
k prověření této skutečnosti.
XV. Řízení o odnětí dotace
Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až f)
rozpočtových pravidel, může Ministerstvo zahájit řízení o odnětí dotace.
Na řízení o odnětí dotace se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Pokud Ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány
podmínky pro odnětí poskytnutých prostředků, vydá o tomto rozhodnutí.
Poskytnuté prostředky je možné odejmout za celé období, na které byly v daném roce
poskytnuty.
XVI. Účinnost
Výzva č. 4 je účinná dnem jejího zveřejnění na webových stránkách Ministerstva.
V Praze dne 31. října 2018
Mgr. Ladislav Bánovec
ředitel odboru mezinárodních vztahů
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Příloha č. 1:
Odkazy a vysvětlivky
Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-prispevku-adotaci-verejnym-vysokym-5

Kategorie zahraničních studentů:
B
cizinci (vládní stipendisté) přijatí na základě usnesení vlády ČR č. 301/2012 ke studiu v
českém jazyce
G
cizinci (vládní stipendisté) přijatí na základě usnesení vlády ČR č. 301/2012 ke studiu
v anglickém jazyce
Pozn.:
Cizinci výše uvedených kategorií jsou v matrice studentů SIMS evidováni pod kódem 7.
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