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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále i „Ministerstvo“) vyhlašuje v souladu 

s  ustanoveními § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová 

pravidla“), a ustanoveními § 18 odst. 2 písm. c) a 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 (dále jen „zákon o vysokých školách“): 

Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu  

Podpora výuky českého jazyka pro zahraniční účastníky v kurzech Letních škol 

slovanských studií 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 náklady z poskytnuté dotace 

Dotaci lze použít na náklady vzniklé od 1. 1. 2021 do dne následujícího po dni ukončení 

kurzu, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 10. 2021.  

III. Lhůta, ve které má být dosaženo účelu dotace 

Od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 

IV. Cíl – věcné zaměření  

Cílem Výzvy je podpora vzdělávání zahraničních účastníků v kurzech Letních škol 

slovanských studií (dále i „LŠSS“) a to účastníků přihlášených postupem dle přílohy č. 2 

Výzvy a přijatých ke vzdělávání na základě mezinárodních smluv, reciprocity, 
doporučení Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů České republiky 

v zahraničí, k dosažení synergie s Programem podpory českého kulturního 
dědictví v zahraničí, nebo v případech hodných zvláštního zřetele. Seznam zemí, kterým 

jsou nabízena místa na LŠSS hrazená ze státního rozpočtu, je obsažen v příloze č. 1 

Výzvy.  

Letní školou slovanských studií se pro účely této Výzvy rozumí intenzivní vzdělávání 

spadající do období měsíců červenec, srpen nebo září v délce minimálně 21 a maximálně 

30 dnů, které je zaměřeno na výuku českého jazyka, literatury, dějin a kultury. 

Podpora podle této Výzvy se nevztahuje na vzdělávání tzv. samoplátců, kteří se v kurzech 

Letních škol slovanských studií mohou vzdělávat společně se zahraničními účastníky 

vybranými na základě postupu uvedeného v příloze č. 2 Výzvy. 

V. Účel 

Účelem dotace je podpora výuky českého jazyka, literatury, dějin a kultury zahraničních 

účastníků v kurzech Letních škol slovanských studií.  

VI. Okruh oprávněných žadatelů 

O dotaci na základě Výzvy může požádat veřejná vysoká škola, která od kalendářního 

roku 2010 alespoň 8x realizovala kurzy Letní školy slovanských studií.  
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VII. Předkládání žádostí 

Žádost se předkládá na příslušném formuláři žádosti o poskytnutí dotace (dále jen 

„Formulář“), který je přílohou č. 3 Výzvy. 

Žádost podává veřejná vysoká škola prostřednictvím rektora, případně zmocněného 

zástupce  

datovou zprávou  

nebo 

v listinné podobě na adresu Ministerstva. 

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  

VIII. Náležitosti žádostí 

Vedle náležitostí uvedených v § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel žádost o poskytnutí 

dotace obsahuje: 

1. výpočet výše dotace (viz část 3 Formuláře); 

2. projekt (viz část 4 Formuláře); 

3. potvrzení o vlastnictví bankovního účtu; žadatel, který je povinen vést účet u České 

národní banky k příjmu prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu podle § 3 

písm. h) bodu 14 rozpočtových pravidel, uvede v žádosti tento účet.  

Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. 

Žádosti musejí být Ministerstvu doručeny do 5. 4. 2021 včetně.  

IX. Způsob hodnocení žádosti 

Hodnocení žádostí bude formální a věcné. Formálním hodnocením se rozumí posouzení 

žádosti z hlediska: 

1. dodržení termínu pro podání žádosti,  

2. řádné, úplné a správné (bez jazykových chyb bránících porozumění textu) vyplnění 

žádosti,  

3. zda byla žádost podána oprávněným žadatelem,  

4. uvedení podpisu osoby oprávněné jednat jménem žadatele, 

5. připojení požadovaných příloh žádosti.  

Ministerstvo v souladu s §14k rozpočtových pravidlech připouští odstranění vad žádosti. 

V případě, že žádost bude trpět vadami, Ministerstvo vyzve žadatele k jejich odstranění. 

Dále si Ministerstvo vyhrazuje, že může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele 

o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, a to vždy v přiměřeném termínu. 
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Ministerstvo si na základě ustanovení § 14k odst. 4 rozpočtových pravidel vyhrazuje, 

že může žadateli o poskytnutí dotace doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, 

že upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, 

posuzuje Ministerstvo upravenou žádost. 

Ministerstvo na základě ustanovení § 14p rozpočtových pravidel stanoví, že v případě, 

že byla žádost pravomocně zcela či zčásti zamítnuta, bude možné vydat nové rozhodnutí, 

kterým bude žádosti zcela vyhověno, případně zčásti vyhověno a ve zbytku bude 

zamítnuta, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. 

V případech uvedených v ustanovení § 14l rozpočtových pravidel Ministerstvo řízení 

zastaví. 

Po formálním následuje věcné hodnocení, kterým se rozumí posouzení žádosti 

po obsahové stránce, jejího souladu s cílem a účelem Výzvy. Věcné hodnocení se provádí 

na základě těchto kritérií: 

Kritérium Způsob hodnocení  

Žadatel realizuje kurzy Letní školy 

slovanských studií v minimální délce 21 
a maximální délce 30 dní (včetně cestovních 

dní). 

Splněno/nesplněno 

Žadatel realizuje kurzy Letní školy 

slovanských studií pro minimálně 

20 zahraničních účastníků. 

Splněno/nesplněno 

Žadatel nabízí účastníkům: 

• výuku minimálně tří úrovní českého 

jazyka; 

• ubytování a stravu (snídaně, obědy, 

večeře); 

• a výuku v minimálním rozsahu 

25 vyučovacích hodin týdně, přičemž 

průměrný počet studujících v jedné 
skupině nepřesahuje 15 studentů. 

Splněno/nesplněno 

Žadatel realizuje pro účastníky v rámci kurzu 
Letní školy slovanských studií minimálně dva 

celodenní výlety a/nebo exkurze.  

V případě nepříznivé epidemiologické situace 
žadatel zajistí alternativní doprovodný 

program v celkovém rozsahu min. 16 hodin. 

Splněno/nesplněno 

Soulad projektu s účelem výzvy.  Splněno/nesplněno  

Dotaci je možné poskytnout pouze v případě, že budou žadatelem splněna všechna výše 

uvedená kritéria. 
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X. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ministerstva 

na činnosti podpořené Výzvou  

Celková výše prostředků státního rozpočtu určená na tuto Výzvu pro rok 2021 

je 13 mil. Kč.  

Způsob výpočtu výše dotace  

částka/osoba/den1 * (počet dní, po které probíhá vzdělávání v kurzech Letní školy 

slovanských studií + 2 cestovní dny, maximálně 30 dní) * počet účastníků 

XI. Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude příjemci poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet 

uvedený v žádosti, a to vždy v české měně. 

XII. Pravidla financování 

Poskytnutá dotace musí být čerpána v souladu s rozpočtovými pravidly, zákonem 

o vysokých školách a s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

Příjemce dotace má povinnost do 15. 11. 2021 doložit vyúčtování (Příloha č. 4) 

poskytnuté dotace na předepsaném formuláři odboru mezinárodních vztahů Ministerstva. 

XIII. Finanční vypořádání dotace 

Finanční vypořádaní dotace, poskytnuté na základě této Výzvy, se provádí podle § 75 

rozpočtových pravidel a platné vyhlášky vydané Ministerstvem financí k jeho provedení. 

XIV. Uznatelné náklady 

Uznatelnými náklady jsou náklady spojené se vzděláváním zahraničních účastníků 

v kurzech Letních škol slovanských studií, a to: 

- ubytování, 

- stravování, 

- mzdové náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění a FKSP, fakturovaná 

výuka,  

- výukové materiály, tvorba materiálu pro on-line výuku, 

- kancelářské potřeby, 

- hmotný majetek do 80 000 Kč potřebný pro výuku (notebooky s příslušenstvím, 
tiskárny a audiovizuální technika), 

- nehmotný majetek do 50 000 Kč potřebný pro výuku (software, prostor na on-line 

úložištích, licence a aplikace pro studenty LŠSS), 

- podpora technického oddělení (zajištění online přenosů, úprava videí a správa sítě), 

- občerstvení pro lektory do 5 000 Kč na celou dobu trvání kurzu, 

- exkurze v rámci kurzu,  

- doprava (mimo mezinárodní dopravy), převoz materiálu, 

- cestovné organizačního doprovodu během exkurzí, 

- osobní ochranné prostředky pro studenty, lektory a organizátory, 

- čistící a dezinfekční prostředky,  

                                                           
1 Částka/osoba/den = 1.350,-Kč s výjimkou účastníků přijatých podle ujednání č. 112/2001 Sb. m. s., kdy 

částka/osoba/den = 1.150,-Kč. 
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- ostatní služby (poštovné, pronájem apod.). 

V případě, že se zahraniční účastník, jehož účast již byla potvrzena, kurzu Letní školy 

slovanských studií nezúčastní a nebyl na jeho místo přijat náhradník, budou žadateli 

uznány reálně vynaložené náklady na tohoto účastníka. 

Z prostředků dotace poskytnuté na základě této Výzvy nelze hradit náklady 

na mezinárodní dopravu, zdravotní pojištění nebo zajištění víza, ani poskytovat přímé 

platby (například kapesné) účastníkům vzdělávání v kurzech LŠSS.  

XV. 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 dotace 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 dotace 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.  

XVI. Porušení rozpočtové kázně 

V případě, že Ministerstvo zjistí porušení povinnosti stanovené právním předpisem nebo 
nedodržení účelu dotace nebo podmínek, ze kterých byla dotace poskytnuta, postupuje 

Ministerstvo v souladu s § 14e a § 14f rozpočtových pravidel. 

Porušení rozpočtové kázně blíže specifikuje § 44 odst. 1 rozpočtových pravidel. 

XVII. Řízení o odnětí dotace 

Dojde-li po vydání rozhodnutí ke skutečnosti uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) až f) 

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.  

Pokud Ministerstvo dospěje k závěru, že jsou dány podmínky pro odnětí poskytnutých 

prostředků, vydá rozhodnutí o odnětí dotace. 

XVIII. Další povinnosti příjemce dotace 

1. Příjemce dotace elektronicky zašle Ministerstvu do 30. 9. 2021 seznam zahraničních 

účastníků LŠSS vybraných na základě postupu uvedeného v příloze č. 2. Tento seznam 
obsahuje jména a příjmení účastníků; zemi, za kterou byli nominováni; a počet dní, 

po které se kurzu účastnili (včetně cestovních dní). Seznam taktéž případně obsahuje 
informace o účastnících kurzu Letní školy slovanských, jejichž účast byla potvrzena, 

studií se nezúčastnili a nebyli na jejich místa přijati náhradníci, včetně reálně 

vynaložených nákladů na takovéto účastníky. 
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2. Příjemce dotace dále elektronicky zašle Ministerstvu do 15. 11. 2021 závěrečnou 

zprávu LŠSS, která musí obsahovat informace o naplnění cíle, účelu a dalších kritérií 

Výzvy. 

 

XIX. Účinnost 

Výzva je účinná dnem jejího zveřejnění na webových stránkách Ministerstva. 

 

V Praze dne 2. 3. 2021 

 

 

Mgr. Ladislav Bánovec 

ředitel odboru mezinárodních vztahů 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Přílohy: 

1. Seznam zemí, kterým jsou nabízena místa na LŠSS hrazená ze státního rozpočtu  

2. Postup podávání a zpracování přihlášek zahraničních účastníků ke vzdělávání v kurzech 

LŠSS 

3. Žádost veřejné vysoké školy o poskytnutí dotace 

4. Formulář vyúčtování dotace 

5. Formulář avíza  
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Příloha č. 1 

Seznam zemí, kterým jsou nabízena místa na LŠSS hrazena ze státního rozpočtu  

• Albánie 

• Belgie – Valonsko 

• Belgie – Vlámsko 

• Bosna a Hercegovina 

• Bulharsko 

• Čína 

• Dánsko 

• Egypt 

• Estonsko 

• Finsko 

• Francie 

• Gruzie 

• Chorvatsko 

• Indie 

• Itálie 

• Izrael 

• Japonsko 

• Kanada – Alberta 

• Kolumbie 

• Korejská republika 

• Litva  

• Lotyšsko 

• Lucembursko 

• Maďarsko  

• Malta 

• Mexiko 

• Mongolsko 

• Nizozemí 

• Norsko 

• Polsko 

• Portugalsko 

• Rakousko – Aktion 

• Rumunsko 

• Rusko 

• Řecko 

• Severní Makedonie 

• Slovensko 

• Slovinsko 

• Srbsko a Černá Hora 

• SRN – Bavorské ministerstvo 

• SRN – Bayhost 

• SRN – Bohemicum 

• SRN – DAAD 

• SRN – Hamburk 

• SRN – Lipsko 

• SRN – Lužičtí Srbové 

• SRN – Sasko 

• Španělsko 

• Švédsko 

• Švýcarsko 

• Tchaj-wan 

• Ukrajina 

• USA – Chicago 

• USA – Los Angeles 

• USA – New York 

• USA – Washington 

• Velká Británie 

• Vietnam 

Maximální počet poskytnutých míst v roce 2021: 336 
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Příloha č. 2  

Postup podávání a zpracování přihlášek zahraničních účastníků ke vzdělávání v kurzech 

LŠSS 

O účast mohou zahraniční uchazeči požádat prostřednictvím zastupitelského úřadu České 

republiky v zahraničí či partnerské zahraniční instituce v zemi v souladu s přílohou č. 1. 

Zahraniční uchazeči podávají žádost o účast na příslušných formulářích, jejichž aktuální vzory 

a způsob podání jsou zveřejněny prostřednictvím internetových stránek Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-

slavonic-studies?lang=2).  

Účastnit se mohou pouze zahraniční uchazeči, kteří byli nominováni zastupitelským úřadem 

České republiky v zahraničí či příslušnou zahraniční institucí. Doručení seznamu 

nominovaných uchazečů, resp. nominovaných účastníků a náhradníků, včetně vyplněných 

formulářů, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy – odboru mezinárodních vztahů 

zajišťují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí či příslušná zahraniční instituce. 

Termín pro doručení je 31. března 2021. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poté vyplněné přihlášky uchazečů postoupí 

příslušným veřejným vysokým školám.  

 

http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies?lang=2
http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies?lang=2
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