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Účastnická smlouva č.  
 
 

Vysoká škola:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Adresa:   17. listopadu 15/2172, 708 33   Ostrava – Poruba 
IČO :   61989100 
 

dále jen "vysílající instituce", zastoupená za účelem podpisu této smlouvy Ing. Zdeňkou 
Chmelíkovou, Ph.D., prorektorkou pro studium,   

 

na jedné straně a 

Jméno a příjmení:       

Osobní číslo:       

Státní příslušnost:       

Adresa:[úplná adresa vč. PSČ]       

Telefon:       

Email:      @vsb.cz 

Akademický rok:  2020/2021 

Studijní cyklus:    

Fakulta:   
 
Bankovní účet, na který bude vyplacena finanční podpora:        
(Bankovní účet musí být zřízen v České republice a veden v českých korunách.)    
Majitel účtu (jedná-li se o jinou osobu než studenta):        
Název banky:        
    

 

dále jen "účastník" na straně druhé, se dohodli na podmínkách a přílohách uvedených níže, které 
tvoří nedílnou součást této Účastnické smlouvy (dále jen "smlouva"): 

 
  

Příloha č. I    Studijní smlouva pro studijní pobyt (Learning Agreement for Studies) 
Příloha č. II Aktuální příkaz rektora ke Stipendiu na podporu mobilit studentů VŠB-TUO 
Příloha č. III   Doklad o zajištění zdravotního pojištění 
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ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
 

ČLÁNEK 1 – PŘEDMĚT SMLOUVY  

1.1 Vysílající instituce poskytne podporu účastníkovi mobility za účelem účasti na letní škole v rámci 
projektu „Stipendium VŠB-TUO na podporu studijních pobytů a praktických stáží ve třetích 
zemích“.  

1.2 Účastník přijímá finanční podporu ve výši uvedené v článku 3.1 a zavazuje se uskutečnit danou 
mobilitu.  

1.3 Jakékoliv změny smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními 
stranami. 

 
ČLÁNEK 2 – PLATNOST SMLOUVY A DÉLKA TRVÁNÍ MOBILITY 

2.1 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu poslední z obou stran. 
2.2 Letní škola se uskuteční v následující instituci: 
 Název přijímající instituce:       
 Země:       
2.3 Mobilita bude zahájena nejdříve   /  /20   a ukončena nejpozději   /  /20  . Datum zahájení 

mobility odpovídá prvnímu dni, kdy je vyžadována přítomnost účastníka v přijímající instituci. 
Datum ukončení zahraniční mobility odpovídá poslednímu dni, kdy je vyžadována přítomnost 
účastníka v přijímající instituci.  

2.4  Celková délka trvání mobility je minimálně 14 dní.   
2.5 Na certifikátu o absolvování letní školy bude uvedeno datum zahájení a ukončení mobility.  
 

ČLÁNEK 3 – FINANČNÍ PODPORA  

3.1 Účastník obdrží Stipendium VŠB-TUO za účelem účasti na letní škole, jak je uvedeno níže:  
 

Termín pobytu od:      /     /          do:       /     /      

Počet dnů:        

Země:         

Instituce:         

Denní sazba stipendia:       

Celková výše poskytnutého stipendia:       

 
3.2 Finanční podpora je slučitelná s jakýmkoliv jiným zdrojem financování včetně stipendia 

poskytovaného zahraniční institucí a příjmů, jež účastník mohl získat prací nad rámec svého 
studijních aktivit organizovaných zahraniční institucí.  

3.3 Finanční podpora nebo její část musí být vrácena, dojde-li k porušení podmínek smlouvy 
účastníkem. 

3.4. Finanční podpora představuje příspěvek na zvýšené životní náklady během pobytu v zahraničí. 
Účastník se zavazuje pokrýt výdaje spojené s pobytem v cílové zemi, které převýší stanovenou 
finanční podporu.   

 
ČLÁNEK 4 – PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1  Výplata finanční podpory je uskutečněna převodem na bankovní účet studenta vedený v České 
republice.  
 

Článek 5 – POJIŠTĚNÍ 

5.1 Účastník musí mít odpovídající pojištění. Účastník je zodpovědný za zajištění zdravotního 
pojištění (pojištění léčebných výloh) platné pro cílovou zemi po dobu konání letní školy 
v zahraničí.  

5.2  Potvrzení o zajištění zdravotního pojištění bude přiloženo k této smlouvě.  
 
Článek 6 – PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ PO UKONČENÍ LETNÍ ŠKOLY 

6.1 Účastník se zavazuje předložit vysílající instituci následující: 

- Certifikát o absolvování letní školy do 14 dnů od ukončení pobytu doložit na Oddělení 

mezinárodních vztahů. 

- Doklad o získaných kreditech do 14 dnů od ukončení pobytu doložit na Oddělení 

mezinárodních vztahů. 
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- Závěrečnou zprávu z pobytu do 30 dnů od ukončení pobytu doložit na Oddělení 

mezinárodních vztahů. 

   

6.2 Pokud tyto dokumenty nebudou předloženy včas a v požadované formě, má vysílající instituce 

právo rozhodnout o vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory. Rozhodnutí o výši 

vrácení finanční podpory přísluší vysílající instituci. 

 
ČLÁNEK 7 – ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÝ SOUD 

7.1 Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 
7.2 Příslušný soud určený v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy je výlučně 

příslušný rozhodovat v jakýchkoli sporech mezi vysílající institucí a účastníkem ohledně 
výkladu, uplatňování nebo platnosti této smlouvy, pokud takový spor nelze vyřešit dohodou 
obou stran. Přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

 
ČLÁNEK 8 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Účastník souhlasí s odesíláním hromadné pošty za účelem spojeným s účastí v projektu 
„Stipendium VŠB-TUO na podporu studijních pobytů a praktických stáží ve třetích zemích“ 
a souvisejícími záležitostmi na svou emailovou adresu uvedenou na první straně této smlouvy. 

8.2 Účastník souhlasí s uložením svých osobních údajů do elektronické databáze Oddělení 
Mezinárodních vztahů, s jejich využitím pro účely projektu „Stipendium VŠB-TUO na podporu 
studijních pobytů a praktických stáží ve třetích zemích“ a s jejich předáváním partnerům VŠB-
TUO v rámci tohoto programu.    

8.3 Smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro vysílající instituci a pro účastníka.  
 
 
 
PODPISY 
 
Za účastníka Za vysílající instituci 
Jméno, příjmení Jméno, příjmení, funkce 
        Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. 
 Prorektorka pro studium 
 
 
Podpis……………………….. Podpis……………………….. 
 
V ……………..dne………….. V Ostravě dne………………
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