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Změna č.1 Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým
školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2021
č. j. MSMT-351/2021-2

Příloha č. 4 se mění takto:
Poskytování příspěvku
mezinárodní spolupráce

veřejným

vysokým

školám

na

podporu

Článek 1
Podmínky přiznávání stipendií v rámci programu CEEPUS
(1)

Stipendium přiznané podle programu CEEPUS III je finanční částka přiznaná na kalendářní
měsíc. Na přiznání stipendia není právní nárok.

(2)

Stipendium je poskytováno v souladu s ustanoveními mezinárodní smouvy „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.

(3)

Stipendium může být uděleno na fyzický, virtuální nebo hybridní (blended) pobyt. Výše
stipendií podle tohoto programu je stanovena podle druhů stipendií pro fyzický pobyt
v České republice takto:
a) Stipendia pro přijetí cizinců ke studiu na vysokých školách v České republice
1.
2.

12 000 Kč měsíčně pro studující v bakalářském, navazujícím magisterském nebo
magisterském studijním programu,
13 000 Kč měsíčně pro studující v doktorském studijním programu,

3. i) 5 000 Kč u pobytů v délce 2-4 dny,
ii) 9 000 Kč u pobytů v délce 5-10 dní,
iii) 18 000 Kč u pobytů v délce 11-20 dní,
iv) 27 000 Kč v délce 21-30(31) dní pro pedagogické, vědecké, výzkumné a
umělecké
pracovníky vysokých škol.
b) Stipendia pro přijetí cizinců, kteří studují v bakalářském, navazujícím magisterském
nebo magisterském studijním programu nebo v doktorském studijním programu, na
pobyty za účelem realizace krátkodobé exkurze nebo letní školy kratší, než jeden měsíc
se stipendia vyplácí v závislosti na délce pobytu:
1.

5 000 Kč u pobytů v délce 3-10 dní,

2.

9 000 Kč u pobytů v délce 11-20 dní.

3.

12 000/13 000 Kč u pobytů v délce 21-30(31) dní.
U pobytů v délce 21 dnů a více se postupuje dle písm. a).

c) Akademičtí pracovníci se mohou účastnit krátkodobé exkurze nebo letní školy, pokud
se aktivně podílí na programu akce. Stipendium je cizím akademickým pracovníkům
vypláceno sazbou dle písm. a) bodu 3.
(4)

Výše stipendia uvedená v odst. 3 písm. a) a písm. b) již zahrnuje částku určenou na
úhradu nákladů na ubytování a na základní zdravotní pojištění v těch případech, kdy je
zdravotní pojištění vyžadováno.

(5)

Stipendium na hybridní pobyt je stanoveno ve výši 60 % částek uvedených v bodě 3.

Č. j. MSMT-351/2021-4

(6)

Stipendium na virtuální pobyt je stanoveno ve výši 40 % částek uvedených v bodě 3,
přičemž další částku ve výši 10 % obdrží hostitelská vysoká škola na úhradu bankovních
poplatků a organizační mobility.

(7)

Výše stipendií uvedená v odst. 3 písm. a) a písm. b) může být zvýšena opatřením ministra
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
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