
Pravidla pro účtování studentských mobilit 

– studijních pobytů/praktických stáží 

Program na podporu rozvoje internacionalizace – 

Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TU Ostrava 

Zdroje financování 

Mobilita studentů je financována z prostředků MŠMT ČR - prostředky státního rozpočtu 

určené na financování konečného uživatele v rámci Programu na podporu rozvoje 

internacionalizace. Finanční prostředky jsou poskytovány VŠB-TUO vždy na kalendářní rok. 

Tyto finanční prostředky musí byt vyúčtovány MŠMT ČR na konci příslušného kalendářního 

roku. 

Doba trvání mobility 

Minimální doba trvání mobility je 1 měsíc. 

Maximální doba trvání mobility je 12 měsíců. 

Výše finanční podpory 

Maximální výše finanční podpory je 17 000 Kč na studenta a měsíc zahraničního pobytu. 

Diferenciace grantu na zahraniční mobility v rámci Programu na podporu rozvoje 

internacionalizace podle výše životních nákladů v dané zemi je uvedena v tabulce:  

Výše stipendií s účinností od 1. 1. 2017 

 

Stát 
Výše stipendia 

(Kč/měsíc) 

Země bývalého Sovětského svazu, evropské země mimo EU/EHP 10 000 

Belgie, Dánsko, Finsko, Norsko, Nizozemí, Švédsko, Velká 

Británie, Irsko, Island, Švýcarsko  
12 000 

Ostatní země z EU/EHP - pouze v případě, že nelze financovat 

z programu Erasmus+  
12 000 

Rusko 14 000 

Ostatní mimoevropské země 17 000 

 

 



Platba finanční podpory 

Přidělená finanční podpora bude studentovi vyplacena po podpisu dokumentu Zásady pro 

poskytnutí Stipendia na podporu mobilit studentů VŠB-TU Ostrava, po podpisu účastnické 

smlouvy a po předložení všech dokumentů potřebných pro studijní pobyty v zahraničí. 

Vysílající instituce vyplatí celou finanční podporu nebo její dostatečnou část studentovi před 

odjezdem. Výplata finanční podpory je uskutečněna převodem na bankovní účet studenta 

vedený v ČR. 

Délka studijního pobytu 

Pokud není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je stipendium přidělováno dle 

počtu dnů pobytu v zahraničí (př. výjezd studenta do Ruska, délka pobytu 2 měsíce a 14 dní, 

student obdrží stipendium ve výši 35 000,- Kč), jak uvádí následující tabulka: 

Počet dnů 
Výše měsíčního stipendia v % dle počtu 

dnů zahraniční mobility 

1-7 0% 

8-20 50% 

21-30 100% 

Vyúčtování přidělené finanční podpory 

Finanční podpora se přiděluje studentovi formou paušální částky na měsíc. Student po návratu 

ze zahraničního pobytu předloží Confirmation of Study Period vydané zahraniční hostitelskou 

institucí. Na základě tohoto potvrzení bude stanovena celková výše přidělené finanční 

podpory. 

V případě rozdílných termínů pobytu v zahraničí uvedených v Účastnické smlouvě a 

Confirmation of Study Period, bude postup následující: 

V případě, že potvrzená délka pracovní stáže na Confirmation of Study Period je delší, než je 

stanoveno v Účastnické smlouvě, a to maximálně o 5 kalendářních dní včetně, nevzniká 

studentovi nárok na doplatek finančních prostředků.  

V případě, že chce student prodloužit pracovní stáž o dobu delší než je 5 kalendářních dní, 

může být studentovi doplaceno odpovídající stipendium. Takový případ musí být projednán 

s oddělením 9230 – Mobility studentů.   

V případě, že potvrzená délka pracovní stáže na Confirmation of Study Period je kratší, než je 

stanoveno v Účastnické smlouvě, a to maximálně o 5 kalendářních dní včetně, nevzniká VŠB-

TUO nárok na vrácení finančních prostředků, které již byly studentovi vyplaceny. 

V případě, že potvrzená délka na Confirmation of Study Period je kratší, než je stanoveno 

v Účastnické smlouvě o více než 5 kalendářních dní, a studentovi tak bylo vyplaceno vyšší 

stipendium, vrátí student finanční prostředky na účet VŠB-TUO podle skutečné délky 

pracovní stáže uvedené na Confirmation of Study Period. 


