č. j. MSMT – 6529/2021-2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ministerstvo“) vyhlašuje v souladu
s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“),
a s přihlédnutím k zákonu č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o vysokých školách“), a dále s přihlédnutím k zákonu č. 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
„Podpora zahraničních studentů studujících na veřejných vysokých školách v roce 2021“
(dále jen „Výzva“)

I.

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

II.

Období, ve kterém lze financovat výdaje z poskytnutých dotací
1. 1. - 31. 12. 2021

III.

Cíl – věcné zaměření
Cílem Výzvy je podpořit studium níže uvedených kategorií zahraničních studentů
(včetně jazykové a odborné přípravy zahraničních studentů realizované podle
§ 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb.) přijatých v rámci programu „Stipendia
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných
vysokých školách v České republice“ a programu „Stipendia Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy vložená do stipendijní části Programu Akce Česká republika Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání", které jsou přílohou č. 1 a 4
Příkazu ministra č. 4/2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraniční m
mobilitám, zveřejněného ve Věstníku MŠMT 5/2014, na veřejných vysokých školách,
ve znění pozdějších změn:
a) zahraniční studenti přijatí ke studiu na veřejných vysokých školách 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 a usnesení vlády ze dne 28. 1. 2019 č. 77, Strategie programu
poskytování rozvojových stipendií na období 2019 – 2024; jedná se o studenty
kategorie B – studium uskutečňované v českém jazyce a kategorie G – studium
uskutečňované v anglickém jazyce – viz příloha č. 1;
b) zahraniční studenti přijatí ke studiu na veřejných vysokých školách v případech
hodných zvláštního zřetele – kategorie H – viz příloha č. 1;
c) zahraniční studenti přijatí ke studiu na veřejných vysokých školách na základě
bilaterálních a kulturních dohod, jedná se o studenty kategorie E – viz příloha č. 1;
d) zahraniční studenti – krajané přijatí ke studiu na veřejných vysokých školách, jedná
se o studenty kategorie K – viz příloha č. 1;
e) zahraniční studenti přijatí ke studiu na veřejných vysokých školách na základě
Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci
v oblasti kultury, školství, mládeže a sportu - kategorie R – viz příloha č. 1.
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IV.

Účel
Účelem dotace je podpora vzdělávání zahraničních studentů, kteří jsou studenty
v kategorii B, G, H, E, K a R, včetně jazykové a odborné přípravy.
Příloha č. 1 Výzvy obsahuje odkazy na příslušné dokumenty a vysvětlivky.

V.

Okruh oprávněných žadatelů
O dotaci na základě Výzvy mohou požádat veřejné vysoké školy.

VI.

Předkládání žádostí
Žádost se doporučuje předkládat na formuláři, jehož vzor je přílohou č. 2 této Výzvy.
Žádost podává veřejná vysoká škola písemně v listinné podobě nebo elektronicky
do datové schránky (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:
- přehled kategorií studentů, pro které je dotace žádána, včetně požadované částky pro
každou kategorii zvlášť.
Oprávněný žadatel může v rámci této Výzvy podat až 3 žádosti o poskytnutí dotace
na jednotlivá období roku 2021 (viz níže).
Lhůta pro podání žádosti o dotaci je:
a) dotace za 1. čtvrtletí 2021, žádosti se podávají do 12. 5. 2021;
b) dotace na 2. čtvrtletí 2021, žádosti se podávají od 20. 8. do 1. 9. 2021;
c) dotace na 2. pololetí 2021, žádosti se podávají od 1. 11. do 15. 11. 2021 včetně.
Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti.

Žádosti podané
dle písmene

Období, na které
se dotace vztahuje

Maximální výše dotace
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a)

1. čtvrtletí 2021

b)

2. čtvrtletí 2021

c)

2. pololetí 2021

výše nákladů na vzdělávání zahraničních
studentů vypočtených dle údajů o počtu
studentů z výkazů veřejných vysokých škol za
1. čtvrtletí 2021
výše nákladů na vzdělávání zahraničních
studentů vypočtených dle údajů o počtu
studentů z výkazů veřejných vysokých škol za
2. čtvrtletí 2021
výše nákladů na vzdělávání zahraničních
studentů vypočtených dle údajů o počtu
studentů z výkazů veřejných vysokých škol za
3. a 4. čtvrtletí 2021

VIII. Způsob hodnocení žádosti
Hodnocení žádostí bude formální, věcné hodnocení bude provedeno výpočtem, viz čl.
IX. Výzvy.
Formálním hodnocením se rozumí posouzení žádosti z hlediska:
1. dodržení termínu pro podání žádosti,
2. úplného a správného (bez jazykových chyb bránících porozumění textu) vyplnění
žádosti,
3. zda byla žádost podána oprávněným žadatelem,
4. uvedení podpisu osoby oprávněné jednat jménem žadatele,
5. uvedení/vyplnění kategorií zahraničních studentů, na které je dotace požadována.
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.
V případě, že žadatel na základě výzvy Ministerstva ve stanoveném termínu neodstraní
vady žádosti nebo nedoloží další podklady rozhodné pro poskytnutí dotace (např. plnou
moc k zastupování), Ministerstvo řízení zastaví.
IX.

Výše finanční alokace na Výzvu
Celková výše prostředků státního rozpočtu určená na Výzvu pro rok 2021 je
127 243 799 Kč.
Způsob výpočtu výše dotace
Výpočet finančních prostředků poskytovaných na zahraniční studenty výše uvedených
kategorií byl odvozen od Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným
vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2021, č. j.
MSMT – 351/2021 – 2 (dále jen „Pravidla“).

Žádosti podané dle
písmene
a)

Období, na které se
dotace vztahuje
1. čtvrtletí 2021

Podklad pro výpočet
Výkazy zahraničních studentů
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za 1. čtvrtletí
b)

2. čtvrtletí 2021

Výkazy zahraničních studentů
za 2. čtvrtletí

c)

2. pololetí 2021

Výkazy zahraničních studentů
za 3. a 4. čtvrtletí

Veřejná vysoká škola obdrží na každého zahraničního studenta výše uvedených
kategorií na každý měsíc, ve kterém zahraniční student na veřejné vysoké škole studuje,
finanční prostředky na:
1. vzdělávací činnost
Výše finančních prostředků na vzdělávací činnost se vypočte jako součet
prostředků fixní části (dříve ukazatel A) a prostředků výkonové části (dříve
ukazatel K) Rozpočtového okruhu I rozpočtu vysokých škol v souladu
s metodikou uvedenou v Pravidlech (viz příloha č. 1).
Část odpovídající fixní části se vypočte jako součin základního normativu
a koeficientu ekonomické náročnosti (KEN) studijního programu, k jehož studiu
je stipendista zapsán. Standardní řada KEN má hodnoty: 1,00; 1,20; 1,65; 2,25;
2,80; 3,50; a 5,90. V případě cizinců-stipendistů kategorie B a H, kteří v rámci
celoživotního vzdělávání navštěvují kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu
na vysokých školách, se fixní část rovná základnímu normativu (studiu
v jazykové a odborné přípravě Ministerstvo přiřadilo koeficient ekonomické
náročnosti rovný 1,65).
V případě cizinců-stipendistů kategorie G přijatých ke studiu do roku 2019
(včetně) se fixní část rovná hodnotám výukových normativů stanovených
v dotačním výběrovém řízení v rámci Dotačního programu MŠMT pro oblast
poskytování vládních stipendií k podpoře studia uskutečňovaného v anglické m
jazyce prostřednictvím VVŠ (viz příloha č. 1).
V případě cizinců-stipendistů kategorie G přijatých ke studiu v roce 2021 se
fixní část rovná hodnotám normativů nabídnutých veřejnými vysokými školami
(viz příloha č. 1).
Část odpovídající výkonové části se vypočte jako podíl celkového objemu
prostředků stanovených pro příslušnou veřejnou vysokou školu na rok 2020
ve výkonové části Rozpočtového okruhu I rozpočtu vysokých škol a počtu
přepočtených studií/studentů veřejné vysoké školy (podle čl. 10 odst. 8 Pravidel)
k 31. 10. 2020.
2. stipendium (výše stipendia již zahrnuje částku určenou na úhradu nákladů na
ubytování) – výše stipendia je uvedena v příloze (viz příloha č. 1)
Celková výše poskytnutých finančních prostředků/měsíc/student = fixní část + výkonová
část + stipendium.

X.

Způsob poskytnutí dotace
4 / 10

č. j. MSMT – 6529/2021-2

Finanční prostředky budou poskytnuty na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na účet žadatele uvedený v žádosti, který je veden u České národní banky.
XI.

Pravidla financování a využití
Poskytnuté finanční prostředky musí být čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly, se
zákonem o vysokých školách a Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

XII. Finanční vypořádání poskytnutých prostředků
Finanční vypořádaní prostředků poskytnutých na základě Výzvy se provádí podle § 75
rozpočtových pravidel a platné vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.
XIII. Kontrola použití dotace
Ministerstvo je oprávněno provádět u příjemce dotace veřejnosprávní kontrolu dle § 39
rozpočtových pravidel a § 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.
Příjemce je povinen podrobit se kontrole čerpání/použití poskytnuté dotace prováděné
externími kontrolními orgány v souladu s platnými právními předpisy, zejména
zákonem o finanční kontrole a v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Příjemce je povinen informovat Ministerstvo o kontrolách, které u něj byly v souvislosti
s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány, včetně obsahu a závěrů
těchto kontrol, a to bezprostředně po jejich ukončení.
XIV. Nápravná opatření a výzva k vrácení dotace
V případě, že Ministerstvo na základě vlastního kontrolního zjištění dojde k závěru, že
příjemce porušil povinnost stanovenou v rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo
v souvislosti s ní porušil povinnost stanovenou právním předpisem, bude postupováno
v souladu s §14f rozpočtových pravidel. Ministerstvo bezodkladně vyzve příjemce
k opatření k nápravě, přičemž bude příjemci stanovena přiměřená lhůta. Nedojde-li ze
strany příjemce v poskytnuté lhůtě k nápravě nebo má-li porušení povinnosti charakter
nedodržení účelu dotace či není možné příjemce vyzvat k opatření k nápravě,
Ministerstvo vyzve příjemce k vrácení dotace, a to ve výši odpovídající porušení
povinnosti. Prostředky je příjemce povinen vrátit na účet cizích prostředků Ministerstva.
Ministerstvo v případě, že nebyla vyplacena celá dotace a domnívá-li se, že příjemce
porušil povinnosti stanovenou v rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v souvislosti s ní
porušil povinnost stanovenou právním předpisem, bude postupováno v souladu s §14e
rozpočtových pravidel.

XV. Porušení rozpočtové kázně
Za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. rozpočtových pravidel je
považováno porušení vymezených povinností, které jsou stanoveny v rozhodnutí.
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Za porušení rozpočtových pravidel je považováno neprovedení opatření k nápravě nebo
nevrácení dotace nebo její části příjemcem ve stanovené lhůtě, k čemuž byl dle §14f
rozpočtových pravidel vyzván. Ministerstvo v tomto případě podá oznámení místně
příslušnému finančnímu úřadu, který rozhodne, zda došlo k porušení rozpočtové kázně.
XVI. Řízení o odnětí dotace
Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 rozpočtových pravidel,
Ministerstvo zahájí řízení o odnětí dotace.
Na řízení o odnětí dotace se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
XVII. Účinnost
Výzva je účinná dnem jejího zveřejnění na internetových stránkách Ministerstva.
Digitálně podepsal

V Praze dne

Mgr. Ladislav Mgr. Ladislav Bánovec
Datum: 2021.03.31
Bánovec
12:20:27 +02'00'
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 pro rok 2021:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-prispevku-adotaci-verejnym-vysokym-2
Normativy pro studium v AJ
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/studium-vladnich-stipendistu-v-anglickem-jazycepozadovane-2
Kategorie zahraničních studentů:
B

cizinci (vládní stipendisté) přijatí na základě usnesení vlády ČR č. 301/2012 a č. 77/2019
ke studiu v českém jazyce

G

cizinci (vládní stipendisté) přijatí na základě usnesení vlády ČR č. 301/2012 a č. 77/2019
ke studiu v anglickém jazyce

H

cizinci přijatí ke studiu na základě stipendijního programu MŠMT v případech hodných
zvláštního zřetele (humanitární pomoc apod.)

E

cizinci (stážisté) přijatí ke studiu na základě mezinárodních smluv ke krátkodobým
studijním pobytům

K

krajané přijatí ke studijním pobytům na základě usnesení vlády ČR č. 348/2015
a 926/2020

R

cizinci přijatí ke studiu na veřejných vysokých školách v České republice na základě
Programu AKTION Česká republika – Rakouská republika – spolupráce ve vědě
a vzdělávání (http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/)

Výše stipendia:
a) není-li poskytováno v rámci zahraniční rozvojové pomoci České republiky,
1. 9 000 Kč měsíčně pro cizince studující v bakalářském nebo magisterském studijním
programu uskutečňovaném v českém jazyce,
2. 9 500 Kč měsíčně pro cizince studující v doktorském studijním programu
uskutečňovaném v českém jazyce,
3. 9 000 Kč měsíčně pro cizince studující v programu celoživotního vzdělávání, kteří
v České republice ani v zahraničí dosud neabsolvovali studium v magisterském nebo
ekvivalentním studijním programu,
4. 9 500 Kč měsíčně pro cizince studující v programu celoživotního vzdělávání, kteří
v České republice nebo v zahraničí již absolvovali studium v magisterském nebo
ekvivalentním studijním programu,
b) je-li poskytováno v rámci zahraniční rozvojové pomoci České republiky,
1. 14 000 Kč měsíčně pro cizince studující v bakalářském nebo magisterském studijním
programu uskutečňovaném v českém jazyce nebo v navazujícím magisterském
studijním programu uskutečňovaném v anglickém jazyce,
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2. 15 000 Kč měsíčně pro cizince studující v doktorském studijním programu
uskutečňovaném v českém nebo anglickém jazyce,
3. 14 000 Kč měsíčně pro cizince studující v programu celoživotního vzdělávání, kteří
v České republice ani v zahraničí dosud neabsolvovali studium v magisterském nebo
ekvivalentním studijním programu,
4. 15 000 Kč měsíčně pro cizince studující v programu celoživotního vzdělávání, kteří
v České republice nebo v zahraničí již absolvovali studium v magisterském nebo
ekvivalentním studijním programu,
c) v rámci Programu Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě
a vzdělávání,
1. 13 000 Kč měsíčně pro studenty rakouských státních univerzit, pedagogických
vysokých škol, odborných vysokých škol a akreditovaných so ukromých univerzit
studující v magisterském studijním programu na vysokých školách v České republice,
2. 15 000 Kč měsíčně pro studenty rakouských státních univerzit, pedagogických
vysokých škol, odborných vysokých škol a akreditovaných soukromých univerzit
studující v doktorském studijním programu na vysokých školách v České republice,
3. 27 000 Kč měsíčně pro studenty rakouských státních univerzit, pedagogických
vysokých škol, odborných vysokých škol a akreditovaných soukromých univerzit
studující v doktorském studijním programu na vysokých školách v České republice
(při pobytu kratším než 1 měsíc se vyplácí poměrná část stipendia).
Cizinci, který má nárok na stipendium podle písm. b) (v rámci zahraniční rozvojové pomoci),
může být v každém kalendářním roce, v němž má nárok na alespoň 1 měsíční částku stipendia
Ministerstvem z vlastního podnětu přiznáno jedno prospěchové stipendium ve výši rovnající
se jednomu měsíčnímu stipendiu poskytovanému mu podle písm. b),
a) pokud se v daném kalendářním roce po splnění povinností stanovených studijním
programem nebo studijním a zkušebním řádem zapíše do další části studijního programu,
b) jestliže úspěšně absolvoval roční jazykovou a odbornou přípravu a byl přijat ke studiu na
veřejné vysoké škole,
c) na návrh veřejné vysoké školy/její součásti, jestliže absolvoval studium, k jehož podpoře
pobíral stipendium s vynikajícím prospěchem (s vyznamenáním).
Cizinci, který má nárok na stipendium podle písm. b) (v rámci zahraniční rozvojové pomoci)
a úspěšně absolvoval studium, k jehož podpoře pobíral stipendium, může být v každém
kalendářním roce, v němž má nárok na alespoň 1 měsíční částku stipendia, Ministerstvem
z vlastního podnětu přiznáno jedno prospěchové stipendium ve výši dvojnásobku měsíčního
stipendia poskytovaného mu podle písm. b).
Na prospěchovém stipendiu je možné v daném kalendářním roce jednomu stipendistovi
vyplatit částku maximálně ve výši trojnásobku měsíční částky stipendia.
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Příloha č. 2 – vzor žádosti o dotaci

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 název veřejné vysoké školy 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 organizace
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: POŽADOVANÁ DOTACE

Identifikace výzvy, na jejímž
základě je žádost podávána

Podpora zahraničních studentů studujících na veřejných
vysokých školách v roce 2021

Účel, na který chce žadatel
dotaci použít

Náklady spojené se vzděláváním zahraničních studentů
běžné výdaje podle kategorií studentů:3
vládní stipendisté v Čj – kat. B:
vládní stipendisté v Aj – kat. G:
cizinci přijatí z důvodu hodného zvl. zřetele – kat. H:

Požadovaná částka (v Kč) na:

cizinci přijatí na základě mezinárodních dohod – kat. E:
krajané – kat. K:
cizinci přijatí na základě Programu Aktion – kat. R:
běžné výdaje celkem:
do 31. 3. 20214

Lhůta, v níž má být účelu
dosaženo

do 30. 6. 2021
do 31. 12. 2021

V ........................ dne .........................
Statutární orgán
Jméno a příjmení: ................................

Podpis: ..............................
Razítko:

Uveďte požadované informace o všech osobách, kterých se daná kategorie týká.
Vyberte kategorii studentů, studujících na veřejné vysoké škole.
4 Nehodící se datum odstraňte: u žádostí za 1. čtvrtletí uvádějte 31. 3. 2021, za 2. čtvrtletí uvádějte 30. 6. 2021,
u žádostí za 2. pololetí uvádějte 31. 12. 2021.
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