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Metodická p říručka pro fakultní koordinátory programu LLP/Erasmus  vychází z Grantové smlouvy 
uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze (UK) a Národní agenturou evropských vzdělávacích 
programů (NAEP) v roce 2007/2008 a dále ze závazků, které vyplývají z univerzitní charty (Erasmus 
University Charter – EUC) přidělené Evropskou komisí na období 2007-2013. UK má povinnost uchovávat 
požadovanou dokumentaci po dobu pěti let ode dne schválení závěrečné zprávy NAEP.  
 
NAEP má právo kontrolovat realizaci všech aktivit programu Erasmus, jejich výsledky a využití grantu. 
V souladu s podmínkami Grantové smlouvy budou provedeny následující kontroly: 
1/ analýza závěrečných zpráv 
2/ finanční kontrola na základě vyžádaných dokumentů po odevzdání závěrečné zprávy 
3/ systémový audit 
4/ finanční audit 
 
 

1. BILATERÁLNÍ DOHODY  
 
Bilaterální dohody tvoří základ pro realizaci mobilit studentů a zaměstnanců. Bilaterální dohoda může být 
uzavřena pouze se vzdělávací institucí, která je zapojena do programu LLP-Erasmus a které byl 
Evropskou komisí přidělen Erasmus University Charter – EUC.  
 

Seznam oprávněných institucí je dostupný na stránkách Evropské komise 
http://eacea.cec.eu.int/eei/index.jsp. 

 
Bilaterální dohody na UK jsou uzavírány na fakultní úrovni. Bilaterální dohody podepisuje děkan fakulty, 
příp. pověřená osoba na základě žádosti kontaktní osoby jednotlivé katedry nebo jiné součásti fakulty. 
Administrativu spojenou s vyřízením bilaterální dohody zajišťuje fakultní koordinátor. V případě, že 
bilaterální dohoda zahrnuje spolupráci více fakult UK s jednou partnerskou institucí, administrativu 
zajišťuje Evropská kancelář.  
 
Každá bilaterální dohoda musí obsahovat náležitosti stanovené Evropskou komisí (viz. Příloha 1). Vzor 
této dohody je dostupný na http://www.cuni.cz/UK-230-version1-AAA_2008_2009.doc. Nedílnou součástí 
bilaterální dohody je kód oboru (viz. Příloha 2). Některé partnerské instituce vyžadují číslo přiděleného 
Erasmus University Charter – EUC, které v případě UK je 
 

50334-IC-1-2007-1-CZ-ERASMUS-EUC-1  
(obvykle stačí uvádět pouze EUC 50334). 

 
Evropská kancelář eviduje kopie všech bilaterálních dohod. Termín pro odevzdání bilaterálních dohod na 
následující akademický rok je 31.12.2007. Fakulta by měla v souladu s Dlouhodobým záměrem UK cíleně 
směřovat k efektivní spolupráci s partnerskými institucemi.  
 

2. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 
 
Katedra nebo jiná součást fakulty je zodpovědná za výběrová řízení a obsazení míst v rámci příslušných 
bilaterálních dohod. Výběrová řízení mohou v případě víceoborových bilaterálních dohod probíhat na 
fakultní úrovni a být v kompetenci oddělení pro zahraniční styky. Katedra nebo další součást fakulty 
zajistí, aby byl výběr studentů a zaměstnanců prováděn nestranně a transparentně. Akademický obor 
úspěšných uchazečů musí korespondovat s kódy v bilaterálních dohodách. Při výběrovém řízení nesmí 
docházet ke konfliktu zájmů, podmínky výběrového řízení musí být zveřejněny a musí být zajištěn rovný 
přístup ke všem studentům a zaměstnancům splňujícím Kvalifikační podmínky programu Erasmus.  
 
Katedra nebo jiná součást fakulty uchová seznam všech uchazečů ve výběrových řízeních. Výsledky 
těchto řízení musí být protokolárně zaznamenány a zveřejněny. Záznamy o výběrových řízeních musí být 
uchovány po dobu pěti let ode dne schválení závěrečné zprávy NAEP.  
 
Děkan fakulty nominuje úspěšné uchazeče do programu nomina čním dopisem .  



 
Metodická Příručka pro Fakultní Koordinátory 

LLP / Erasmus  
 

- 3 -

3. SM STUDIJNÍ POBYTY - http://www.cuni.cz/UK-231.html   
 
Při vysílání studentů na studijní pobyty musí být splněny veškeré podmínky stanovené v Kvalifikačních 
podmínkách programu Erasmus (viz. Příloha 3). Studenti, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením a byli 
nominováni, by měli být informováni o následujícím administrativním postupu.  
 
Podání p řihlášek do programu 
Formální účast v programu Erasmus je podmíněna vyplněním a podáním přihlášek. Jedná se o 
dokumenty zasílané na partnerské instituce (přihláška ke studiu na přijímající instituci) a o interní 
dokumenty UK (Evidenční list pro potřeby Evropské kanceláře). Součástí přihlášky ke studiu na přijímající 
instituci je konkrétní program studia (studijní plán) na formuláři studijní smlouvy - Learning Agreement, 
Studienvertrag, Contrat d’études. Studijní smlouva je schválena studentem, za vysílající instituci fakultou 
na které je student zapsán a přijímající (partnerskou) institucí a je závazná pro všechny tři strany.  

Všechny tyto dokumenty jsou ke stažení na stránkách Evropské kanceláře 
(http://www.cuni.cz/UK-780.html). Často se stává, že partnerské instituce vyžadují vlastní formuláře a 
přihlášky, týkající se nejen studia, ale také ubytování, jazykových kurzů, orientačních programů nebo 
pojištění či evidence na cizinecké policii. Velmi častá je nutnost on-line registrace. Kromě přihlášek na 
uvedených stránkách je proto nezbytné sledovat informace partnerských institucí a předávat je studentům. 
Fakultní koordinátor zajistí aby studenti byli o všech náležitostech informováni. Vhodné je například 
pořádání informačních setkání „po výběru“.  
 
Fakultní koordinátor zajistí aby řádně vyplněné přihlášky byly doručeny do Evropské kanceláře 
v následujících termínech: 
 
� na letní semestr: do 30. října  
� na zimní semestr: do 30. května  
 
Evropská kancelář tyto přihlášky eviduje (podpis institucionálního koordinátora) zejména s ohledem na 
plánovaný rozpočet a plán mobilit v souladu s bilaterálními dohodami. Potvrzené přihlášky jsou po dohodě 
s fakultním koordinátorem odevzdány zpět na fakultu pro zaslání do zahraničí. Fakultní koordinátor by měl 
vést evidenci zaslaných přihlášek do zahraničí. 
 
Odpovědí partnerské instituce na zaslané přihlášky je obvykle akceptační dopis pro studenta a/nebo 
potvrzená přihláška. Tomu však někdy předchází řešení různých praktických záležitostí, zpravidla e-
mailovou komunikací se studentem. S přibývajícím množstvím elektronické korespondence řada 
partnerských institucí odmítá zasílat tištěné dokumenty. V rámci pravidel NAEP je však nezbytné 
vyžadovat minimálně potvrzenou přihlášku, resp. Studijní smlouvu. Partnerské instituce obvykle přistoupí 
na možnost zaslání tohoto dokumentu faxem nebo naskenované v příloze e-mailu.  
 
Protokol o studijním plánu v zahrani čí 
Studijní plán v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který student studuje na UK. To znamená, 
že každý předmět, který bude student studovat v zahraničí musí mít uznaný ekvivalent v rámci studijního 
programu na UK.  

Předměty, které si student zvolí pro studium v zahraničí vypíše do Protokolu o studijním plánu 
v zahraničí (Příloha 4a). Každý předmět musí být schválen garantem studijního programu nebo předsedou 
rady garantů studijního programu. Konečnou verzi Protokolu o studijním plánu v zahraničí předá student 
Fakultnímu koordinátorovi pro vyřízení finančních dokumentů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Metodická Příručka pro Fakultní Koordinátory 

LLP / Erasmus  
 

- 4 -

Aktivace technického cizom ěnového ú čtu v KB a.s.  
Přiznané stipendium bude studentovi převedeno na jeho zvláštní technický cizoměnový účet, který si student předem 
aktivuje za účelem výplaty prostředků účastníkům programu Erasmus. Tento účet je zřízen pouze na dobu účasti 
studenta v programu.  

Pro aktivaci technického cizoměnového účtu student předloží u jedné z vybraných poboček KB a.s. 
a/ přihlášku ke studiu (Antragsformular, Application Form, Formulaire de candidature de l étudiant(e) na 
přijímající instituci potvrzenou vysílající institucí,  
b/ občanský průkaz,  
c/ studijní průkaz nebo jiný doklad stvrzující totožnost (pas, ISIC karta atd.). 
 
Seznam s kontaktními údaji na pobočkách v Praze, Hradci Králové a Plzni je uveden na stránkách 
Evropské kanceláře (http://www.cuni.cz/UK-779.html#28). Návštěva na těchto pobočkách KB a.s. by měla 
být předem telefonicky dohodnuta s kontaktní osobou. Na základě této telefonické dohody bude 
připravena smlouva k účtu a zadán požadavek na vydání platební karty. Po osobní návštěvě v 
dohodnutém čase a spolu s podpisem smluvních dokumentů si student převezme platební kartu. 
Základní podmínky vedení účtu jsou následující: 
Aktivace účtu, vedení účtu po dobu účasti v programu, vydání elektronické platební karty, platby kartou u 
obchodníků a zrušení účtu jsou zdarma. Bezplatný je i hotovostní výběr, a to na pobočkách v Praze, 
Hradci Králové a Plzni, jejichž seznam je opět uveden na stránkách Evropské kanceláře.  

Poplatky z bankomatů a za účetní položky jsou zpoplatněny standardně, jako je tomu u 
kteréhokoliv jiného účtu. Ceny za výběry z bankomatů a za účetní položky jsou následující: 
� výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku - debetní karty MasterCard, VISA - 5, -Kč 
� výběr hotovosti z bankomatu JPÚ v tuzemsku - debetní karty MasterCard, VISA - 39,- Kč 
� výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí - debetní MasterCard, VISA - 1% min. 100,- Kč 
� placení kartou u obchodníků v tuzemsku i v zahraničí - zdarma 
� převod prostředků z účtu na jiný účet prostřednictvím převodního příkazu v papírové formě  - 20,- Kč 
 
Přiznání stipendia  
Po obdržení přihlášky, potvrzené přijímající institucí a akceptačního dopisu může být studentovi přiznáno 
účelové stipendium na podporu studia v zahraničí. Akceptační dopis a potvrzená přihláška bývají většinou 
zaslány na adresu uvedenou v přihlášce studenta. Někdy je však obdrží fakulta nebo Evropská kancelář. 
V takovém případě musí být student neprodleně informován.  

Stipendium je studentovi poskytnuto na základě Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia 
na podporu studia v zahraničí, jehož návrh připraví fakultní koordinátor na základě: 
 
� Akceptačního dopisu 
� Přihlášky potvrzené přijímající institucí 
� Protokolu o studijním plánu v zahraničí 
 
Výpočet délky studijního pobytu: 
Délka studijní pobytu se odvíjí především z délky uvedené bilaterální dohodě. K modifikaci může dojít 
s ohledem na zaslaný akceptační dopis/přihlášku nebo na základě komunikace s partnerskou institucí. 
Pokud není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc přidělováno 
dle počtu dnů posledního měsíce stráveného v zahraničí: 1 až 7 dnů: nulová finanční podpora, 8 až 20 
dnů: 1/2 finanční podpory na měsíc, 21 až 30 dnů: celá finanční podpora na měsíc.  
Příklad: Student je v zahraničí od 8.1.2008 do 25.4.2008. Výpočet doby pobytu: do 8.2. = 1 měsíc, do 8.3. 
= 2 měsíce, do 8.4. = 3 měsíce, od 9.4. do 25.4. = 17 dní. Student obdrží stipendium na 3,5 měsíce.  
 
Pro ověření správnosti výpočtu délky pobytu je možné použít výpočetní vzorec na následujících 
stránkách: http://www.cuni.cz/UK-779-version1-vypocet_delky_pobytu.xls.  
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Výše finanční podpory: 
Stipendium je přiznáno ve formě paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí v dané cílové zemi. 
Paušální částky stipendií do jednotlivých cílových zemí jsou stanoveny na národní úrovni a jsou stejné pro 
všechny vysílané studenty z českých vysokoškolských institucí. Výše paušálních částek na měsíc 
zahraničního studijního pobytu jsou uvedeny v Příloze č. 5.  
 
Finanční dohoda – p řevod stipendia 
Částka přiznaného stipendia (vyjádřena v EUR) je studentovi sdělena písemně ve formě Finanční dohody 
(http://www.cuni.cz/UK-779-version1-DOHODA.pdf), kterou studentovi vystavuje Evropská kancelář. 
Dokumenty, na jejichž základě bylo přiznáno účelové stipendium tvoří nedílnou součást této Finanční 
dohody.  

Finanční dohoda vymezuje závazky vyplývající z realizace studijního pobytu a je podepsána 
studentem (příjemce stipendia) a vysílající institucí (prorektorem pro zahraniční styky a mobilitu). Během 
návštěvy Evropské kanceláře jsou studentovi předloženy dva výtisky Finanční dohody k jeho podpisu. Za 
vysílající instituci je Finanční dohoda podepsána a připravena k převzetí studentem do maximálně 
jednoho týdne po jejím vystavení. Na způsobu předání se student může domluvit s pracovníky Evropské 
kanceláře.  
 
Kromě Rozhodnutí děkana, akceptačního dopisu, potvrzené přihlášky a Protokolu o studijním plánu 
student potřebuje mít k dispozici číslo cestovního dokladu a číslo technického cizoměnového účtu pro 
převedení účelového stipendia.  
 
Evropská kancelář studentovi během jeho návštěvy zároveň vystaví Potvrzení o nominaci (LLP-Erasmus 
Nomination Letter) v anglickém, příp. německém jazyce (Bestätigung). Tyto dokumenty jsou určeny pro 
registraci studenta na cizinecké policii.  
 
Paušální částky stipendií jsou určeny na pokrytí cestovních a pobytových nákladů studenta a rovněž 
pojištění. Student se podpisem Finanční dohody zavazuje, že si na dobu studijního pobytu v zahraničí 
zajistí pojištění léčebných výdajů platné pro cílovou zemi. Stipendium je pouze příspěvkem k úhradě 
nákladů spojených se studiem v zahraničí, není určeno na pokrytí plných nákladů souvisejících s 
mobilitou.  
 
V případě pobytu kratším než šest měsíců je stipendium vyplaceno jednorázově před formálním začátkem 
studijního pobytu. V případě pobytu přesahujícího dobu šesti měsíců bude stipendium vyplaceno ve dvou 
splátkách, přičemž druhá část stipendia ve výši 50% je převedena nejpozději 7 dní před vypršením 
poloviny pobytu.  
 
Speciální grant NAEP pro studenty s handicapem 
Studenti s těžkým handicapem nebo se zvláštními potřebami mohou požádat NAEP prostřednictvím 
institucionálního koordinátora o speciální grant pro handicapované studenty, který je určen na pokrytí 
zvýšených výdajů v zahraničí. Pokud je žádost NAEP schválena, jsou dodatečné prostředky na speciální 
grant pro daného studenta přiděleny UK na základě dodatku ke Grantové smlouvě. UK vyplatí prostředky 
danému studentovi na základě Dodatku k Finanční dohodě (viz. http://www.cuni.cz/UK-2619.html).  
 
Změny ve studijním plánu 
Podle Kvalifikačních podmínek je povinností studenta zajistit, aby všechny změny ve studijní smlouvě byly 
písemně odsouhlaseny jak přijímající institucí tak UK, a to bezprostředně poté co nastanou. Pro oznámení 
změn ve studijním plánu student použije formulář změn ve studijní smlouvě příslušné jazykové verze a 
formulář Změn v protokolu o studijním plánu (Příloha 4b). Administrativní postup při schvalování změn je 
obdobný jako při při schvalování původní Studijní smlouvy a Protokolu o studijním plánu. Formuláře 
uvedených dokumentů jsou dostupné na stránkách http://www.cuni.cz/UK-780.html. Poslední verze 
uvedených změn ve studijním plánu se musí shodovat s výpisem dosažených studijních výsledků. 
V opačném případě UK nemá povinnost plně uznat dosažené studijní výsledky.  
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Prodloužení studijního pobytu 
Vzhledem k tomu, že NAEP poskytuje finanční prostředky výhradně na předem dohodnuté pobyty dle 
bilaterálních dohod, není možné v roce 2007/2008 navýšit účelové stipendium po podepsání Finanční 
dohody nebo během studijního pobytu v zahraničí.  
 
Prodloužení délky pobytu v rámci programu Erasmus může být realizováno pouze bez nároku na finanční 
podporu (tzv. zero-grant students). Takový status studentovi umožňuje využívat všech výhod, které 
program Erasmus nabízí s výjimkou finanční podpory.  
 
Pro formální prodloužení studijního pobytu student zašle na adresu Evropské kanceláře následující 
dokumenty:  
 
a/ souhlas s prodloužením studijního pobytu, potvrzený přijímající institucí (akceptační dopis pro návazné 
období)  
b/ 2 výtisky Dodatku k Finanční dohodě (dostupný na  
http://www.cuni.cz/UK-779-version1-ERASMUS_FINANCNI_DOHODA_Dodatek_0Grant.pdf), jehož 
součástí je Protokol o studijním plánu v zahraničí v návazném období. Tyto dokumenty je možno zasílat 
faxem nebo skenované v příloze e-mailu. Jeden podepsaný výtisk Dodatku k Finanční dohodě s platností 
originálu je studentovi zaslán na dohodnutou adresu. 
 
Evropská kancelář musí dále obdržet vyrozumění fakultního koordinátora se souhlasem s prodloužením a 
uvedením konkrétní délky návazného pobytu. Tento souhlas je možno zaslat e-mailem na adresu 
Evropské kanceláře. Prodloužení studijního pobytu musí být v souladu s kvalifikačními podmínkami 
programu Erasmus.  
 
Ukončení studijního pobytu 
V souladu se závazky ve Finanční dohodě je povinností studenta předložit po návratu ze studijního pobytu 
Evropské kanceláři a fakultnímu koordinátorovi následující dokumenty: 
 
a/ Výpis studijních výsledk ů dosažených v zahraničí (Transcript of Records) nebo jiný ekvivalentní 
dokument potvrzující činnost v zahraničí (psaní diplomové, rigorózní, disertační práce, potvrzení praxe 
nebo činnost v laboratoři). 
 
b/ Potvrzení délky absolvovaného studia  (Confirmation of LLP - Erasmus study period). V alternativním 
případě může být tento dokument nahrazen relevantním dokladem partnerské univerzity.  
 
c/ Závěrečná zpráva  studenta UK ze zahraničního pobytu.  
 
Nedodání těchto dokumentů ve stanovených termínech je podle kvalifikačních podmínek posuzováno jako 
porušení závazků ve Finanční dohodě a UK má následně povinnost označit stipendium jako neoprávněně 
čerpané. Část stipendia může být zároveň neoprávněně čerpaná v případě, že student předloží kratší 
potvrzení délky pobytu, než na které mu bylo přiznáno stipendium. Výše dlužné částky se posuzuje podle 
stejné klasifikace jako pro jeho přiznání (viz. „Přiznání stipendia“). Je důležité aby fakultní koordinátor 
informoval studenty o nezbytnosti splnění jejich povinností po návratu.  
 
Pro účely informování dalších zájemců jsou závěrečné zprávy studentů společně s kontaktnímu údaji 
partnerských institucí prezentovány na stránkách Evropské kanceláře - http://www.cuni.cz/UK-
781.html#26. 
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Dokumentace u studijních pobyt ů student ů  
K prokázání a odůvodnění výdajů na studijní pobyty studentů musí UK prostřednictvím Evropské 
kanceláře uchovat následující dokumenty:  
� finanční dohoda uzavřená mezi UK a studentem (zahrnující rozdělení stipendia dle zdrojů 

financování);  
� studijní smlouva;  
� potvrzení vydané a podepsané přijímající institucí, ve kterém je potvrzena délka studijního pobytu;  
� výpis výsledků studia v zahraničí;  
� doklad o vyplacení finanční podpory oprávněným příjemcem studentovi (např. bankovní výpis);  
� závěrečná zpráva studenta;  
� v případě výjezdu studenta na EILC do zahraničí rovněž certifikát o absolvování EILC kurzu od 

organizátora EILC v zahraničí, ve kterém bude potvrzena skutečná délka EILC kurzu, a závěrečnou 
zprávu z EILC kurzu,  

� příslušná bilaterální dohoda.  
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 4. VÝJEZD STUDENTŮ NA EILC - http://www.cuni.cz/UK-782.html#1   
 
Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) jsou specializované jazykové kurzy pro méně užívané jazyky 
zemí zapojených do programu LLP, které jsou určeny studentům, kteří se účastní studijního pobytu v 
rámci programu Erasmus v dané zemi. Seznam EILC kurzů je dostupný na stránkách Evropské komise  
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html 
 
Definice kurz ů EILC:  
� konají se v létě 2007 a v zimě 2008 (v období od 1.7. 2007 do 28.2. 2007), a to vždy před začátkem 

semestru  
� maximální délka trvání kurzu je 6 týdnů, minimální počet výukových hodin je 60  
� jedná se o intenzivní kurzy, tj. minimálně 15 hodin výuky týdně + samostudium a jazykové laboratoře  
� vyučuje se v malých skupinách, tj. maximálně 15 studentů ve skupině  
� vyučuje se nejenom jazyk dané země, ale také kultura a historie, součástí by měly být kulturní a 

sociální aktivity  
� kurzy jsou určeny pro začátečníky i mírně pokročilé  
 
Kurzů EILC se mohou zúčastnit studenti, kteří byli vybráni na studijní pobyt v rámci programu Erasmus v 
dané zemi v akademickém roce 2007/2008. Kurzů EILC se nemohou zúčastnit studenti, jejichž hlavním 
oborem studia je jazyk dané země. Kurz EILC musí předcházet studijnímu pobytu nebo praxi v rámci 
programu Erasmus, studenti nesmí absolvovat EILC kurz po skončení studijního pobytu nebo praxe. 
Student může absolvovat EILC kurz pouze jedenkrát a nesmí navštěvovat více kurzů EILC najednou.  

Studenti se přihlašují na EILC kurz prostřednictvím Evropské kanceláře, která je zodpovědná za 
odeslání přihlášky studenta organizátorovi EILC ve stanoveném termínu. Koordinátor programu Erasmus 
musí společně s odesláním přihlášky potvrdit, že daný student byl vybrán na studijní pobyt v 
akademickém roce 2007/2008. Zasílání přihlášek a veškerá další korespondence (výsledky výběru, 
potvrzení účasti atd.) probíhá elektronicky (e-mailem). Termín pro zaslání přihlášek organizátorům EILC je 
31.5.2007 pro letní kurzy a 31.10.2007 pro zimní kurzy.  
Organizátor informuje všechny studenty individuálně o přijetí či nepřijetí na kurz nebo o umístění na 
seznam náhradníků nejpozději do 20.6.2007 v případě letních kurzů a do 20.11.2007 v případě zimních 
kurzů.  
 
Stipendium na EILC kurz  
Pokud je student přijat na EILC kurz v zahraničí, může mu být přiznáno stipendium na EILC. Stipendium 
se poskytuje ve formě paušální částky na m ěsíc pobytu v zahraničí v dané cílové zemi. Výše stipendia 
na EILC se rovná výši stipendia na studijní pobyt .  

Pokud je EILC kurz organizován ve stejné době jako studijní pobyt nebo pracovní stáž, nemůže 
student obdržet stipendium na EILC kurz. Pokud se kurz EILC překrývá se studijním pobytem, může 
student obdržet stipendium na EILC pouze do doby začátku studijního pobytu nebo praxe.  
 
Studenti neplatí žádné poplatky za výuku v rámci EILC kurzu, stipendium je určeno na pokrytí cestovních 
a pobytových nákladů a pojištění. Stipendium je pouze příspěvkem k úhradě nákladů spojených s EILC 
kurzem v zahraničí, není určeno na pokrytí plných nákladů souvisejících s mobilitou.  
Stipendium se přiděluje na základě finan ční dohody , kterou student podepíše s vysílající institucí a jejíž 
obsah bude vycházet z minimálních požadavků uvedených v příloze V.1 této smlouvy (minimální 
požadavky na finanční dohodu se studentem na studijní pobyt nebo pracovní stáž).  
Finanční dohoda by měla být uzavřena na celou dobu zahrani čního pobytu , tzn. na EILC kurz i studijní 
pobyt nebo pracovní stáž. Pouze ve výjimečných případech je možné uzavřít samostatné finanční dohody 
na EILC kurz a studijní pobyt.  
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Doba trvání EILC kurzu  
Doba pobytu v zahraničí na EILC se počítá následujícím způsobem:  

 a) dohromady se studijním pobytem nebo pracovní stáží v případě, že studijní pobyt nebo 
pracovní stáž navazuje na EILC kurz (povolena je tolerance 5 pracovních dnů mezi EILC kurzem 
a studijním pobytem) nebo se s EILC kurzem překrývá  

 b) pobyt na EILC a studijní pobyt zvlášť v případě, že tyto 2 aktivity na sebe nenavazují  
Pro oba způsoby výpočtu délky zahraničního pobytu platí stejná pravidla výpočtu jako u doby studijního 
pobytu, tzn. pokud není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc 
přidělováno dle počtu dnů posledního měsíce stráveného v zahraničí (1 až 7 dnů - nulová finanční 
podpora, 8 až 20 dnů - 1/2 finanční podpory na měsíc, 21 až 30 dnů - celá finanční podpora na měsíc).  
 
Příklady:  
1) EILC kurz 20.8.-12.9.2007, studijní pobyt 17.9.2007-10.1.2008 – doba zahraničního pobytu se počítá 
dohromady, neboť kurz EILC a studijní pobyt na sebe navazují (dodržena tolerance počtu pracovních dnů) 
– celková doba pobytu se počítá od 20.8.2007 do 10.1.2008 = 4 měsíce a 21 dní = student obdrží 
stipendium na studijní pobyt na 5 měsíců.  
2) EILC kurz od 23.7.-15.8.2007, studijní pobyt 24.9.2007-15.1.2008 - doba zahraničního pobytu se počítá 
zvlášť, neboť kurz EILC a studijní pobyt na sebe nenavazují – doba EILC kurzu = 24 dní = stipendium na 
studijní pobyt na 1 měsíc, doba studijního pobytu = 3 měsíce a 22 dní = stipendium na studijní pobyt na 4 
měsíce, celkem tedy student obdrží stipendium na studijní pobyt na 5 měsíců (1 měsíc EILC + 4 měsíce 
studijní pobyt)  
 
Vyúčtování p řiděleného stipendia  
V souladu se závazky ve Finanční dohodě je povinností studenta předložit po návratu ze studijního pobytu 
Evropské kanceláři a fakultnímu koordinátorovi certifikát o absolvování EILC kurzu od organizátora EILC v 
zahraničí, ve kterém bude potvrzena skutečná délka EILC kurzu, a závěrečnou zprávu z EILC kurzu. Tyto 
Bez doručení těchto dokumentů student ztrácí nárok na oprávněné čerpání stipendia.  
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 5. TS – VÝUKOVÉ POBYTY  - http://www.cuni.cz/UK-232.html   
 
Při vysílání učitelů na výukové pobyty musí být splněny veškeré náležitosti stanovené v Kvalifikačních 
podmínkách programu Erasmus pro výukové pobyty učitelů (viz Příloha 6).  
Finanční podporu na výukový pobyt v zahraničí přiděluje pedagogovi UK.  
Finanční podpora na výukový pobyt má 2 složky:  
 

 a) pobytové náklady – finanční podpora na pobytové náklady se poskytuje ve formě paušální 
částky na týden pobytu v zahraničí v dané cílové zemi. Maximální paušální částky pobytových 
nákladů do jednotlivých cílových zemí jsou stanoveny na národní úrovni a jsou stejné pro všechny 
vysílané učitele z českých vysokoškolských institucí. Maximální výše paušálních částek 
pobytových nákladů jsou uvedeny v Příloze č. 7 a jsou závazné pro všechny vysílající instituce. 
Výše paušálních částek jsou rozdílné pro první týden pobytu v zahraničí a druhý a další týden 
pobytu v zahraničí.  

 b) cestovní náklady – finanční podpora na cestovní náklady je stanovena na základě skutečně 
vynaložených nákladů. Za celý akademický rok 2007/2008 u všech realizovaných výukových 
pobytů pedagogů je nutno dodržet průměrnou částku na cestovní náklady ve výši max. 300 EUR 
na 1 mobilitu. Do cestovních nákladů je možné zahrnout výdaje spojené s dopravou do a z místa 
působení v zahraničí (př. cesta Plzeň – Praha Ruzyně – Helsinki – Joensuu a zpět). Místní 
dopravu v průběhu pobytu je však nutno hradit z paušální částky. 

 
Před realizací pobytu 
Před výjezdem je nezbytné sestavit tzv. výukový program Teaching assignment – Teaching Programme 
(http://www.cuni.cz/UK-232-version1-Teaching_programme.doc), který je schválen UK a přijímající 
institucí. Za UK tento dokument schvaluje děkan fakulty nebo jím pověřená osoba. 
 
Na základě schváleného výukového programu je možné vystavit Finanční dohodu o poskytnutí grantových 
prostředků (http://www.cuni.cz/UK-232-version1-DOHODA_GRANTOVE_PROSTREDKY.doc) opatřenou 
číslem, které přidělí fakultní koordinátor. Tato dohoda je uzavřena na fakultní úrovni mezi vyslaným 
pedagogem (oprávněným příjemcem) a děkanem fakulty (vysílající instituce). Kopie této dohody je 
zaslána společně s výukovým programem do Evropské kanceláře.  
 
Trvání výukového pobytu  
Není stanovena minimální délka pobytu v zahraničí, avšak pedagog musí v zahraničí odučit minimáln ě 5 
hodin , maximální délka pobytu je 6 týdn ů.  
Minimální počet odučených hodin dokládá učitel potvrzením, které vystavila a podepsala oprávněná 
osoba na přijímající instituci. Délku pobytu v zahraničí dokládá učitel předložením potvrzení o datech 
příjezdu a odjezdu. Po návratu z výukového pobytu musí učitel odevzdat závěrečnou zprávu obsahující 
výsledky jeho pobytu.  
 
Limity čerpání finan ční podpory  

 

Počet dnů 
(včetně cesty)  Počet týdn ů Výpo čet finan ční podpory  

 

1-7 1 týden 
paušální částka na pobytové náklady na 1. týden + cestovní náklady (prům. 
výše 300 EUR na 1 mobilitu) 

8-14 2 týdny 
paušální částka na pobytové náklady na 1. týden + paušální částka na 
pobytové náklady na 2. a další týden + cestovní náklady (prům. výše 300 
EUR na 1 mobilitu) 

15-21 3 týdny 
paušální částka na pobytové náklady na 1. týden + 2x paušální částka na 
pobytové náklady na 2. a další týden + cestovní náklady (prům. výše 300 
EUR na 1 mobilitu) 

22-28 4 týdny 
paušální částka na pobytové náklady na 1. týden + 3x paušální částka na 
pobytové náklady na 2. a další týden + cestovní náklady (prům. výše 300 
EUR na 1 mobilitu) 

Atd.    
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Platba finan ční podpory  
Finanční podpora je vyplácena formou cestovních náhrad na základ ě části VII zákoníku práce č. 
262/2006 Sb. (§ 151 - § 190) – přidělená finanční podpora bude pedagogovi vyplacena na základě 
příkazu k zahraniční služební cestě a vyúčtování této zahraniční cesty. Příkaz k zahraniční cestě a jeho 
vyúčtování provádí fakulta, která má nárok na refundaci této částky prostřednictvím faktury zaslané 
Evropské kanceláři (viz. dále Podmínky refundace).  
 
Paušální částky pobytových nákladů do jednotlivých zemí představují maximální částky, které je možné 
přidělit pedagogovi na pobytové náklady v zahraničí.  
Přidělená částka finanční podpory programu Erasmus se musí shodovat se skutečně vyplacenou částkou 
finanční podpory.  
Výplata finanční podpory může být uskutečněna následujícím způsobem:  
� převod na bankovní účet učitele vedený v ČR nebo v zahraničí 

V případě, že majitelem účtu je jiná osoba, musí být jméno majitele účtu s adresou uvedeno ve finanční dohodě 
nebo jinak učitelem písemně potvrzeno.  

� předání bankovních nebo cestovních šeků,  
� předání hotovosti.  
 
Povinnosti po návratu 
V souladu se závazky ve Finanční dohodě je povinností pedagoga předložit po návratu z výukového 
pobytu Evropské kanceláři a fakultnímu koordinátorovi následující dokumenty (http://www.cuni.cz/UK-
232.html): 
 
a/ Potvrzení minimálního počtu odučených hodin 
b/ Potvrzení o datech příjezdu a odjezdu do/ze zahraničí (např. letenka nebo jiný cestovní doklad) 
c/ Závěrečnou zprávu z výukového pobytu 
 
Vzhledem k termínu vyúčtování TS za UK v závěrečné zprávě pro NAEP je nezbytné aby většina realizací 
výukových pobytů byla v rámci akademického roku 2007/2008 uskutečněna do 31.8.2008, ve výjimečných 
případech pak v měsíci září.  
 
Podmínky refundace  
Pro refundaci cestovních nákladů fakulta doručí Evropské kanceláři do 30 kalendářních dnů od skončení 
pracovní cesty svého pedagoga fakturu včetně příloh obsahujících doklady o cestovních výdajích. Faktura 
musí v návaznosti na pravidla financování obsahovat rozdělení paušální částky na pobyt (viz. Příloha 7) a 
cestovních nákladů (max. 300 EUR). Poslední faktury budou refundovány nejpozději 29.9.2008. Po tomto 
termínu faktury nebudou zahrnuty do vyúčtování uplynulého školního roku.  
 
Dokumentace u výukových pobyt ů učitelů  
K prokázání a odůvodnění výdajů na výukové pobyty učitelů musí oprávněný příjemce uchovat následující 
dokumenty:  
� příkaz k zahraniční služební cestě, jeho vyúčtování a cestovní doklady v případě výukových pobytů 

účtovaných formou cestovních náhrad (zahrnující rozdělení finanční podpory dle zdrojů financování),  
� finanční dohoda uzavřená mezi oprávněným příjemcem a učitelem v případě vyplácení stipendia 

(zahrnující rozdělení finanční podpory dle zdrojů financování);  
� výukový program učitele potvrzený vysílající i přijímající institucí před odjezdem učitele do zahraničí;  
� potvrzení vydané a podepsané přijímající institucí, ve kterém je potvrzen minimální počet odučených 

hodin;  
� potvrzení o datech příjezdu a odjezdu učitele do/ze zahraničí (např. letenka či jiný cestovní doklad);  
� doklad o vyplacení finanční podpory oprávněným příjemcem učiteli (např. bankovní výpis, podepsaný 

výdajový/příjmový doklad apod.);  
� závěrečná zpráva učitele;  
� příslušná bilaterální dohoda.  
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 6. TS – ŠKOLENÍ - http://www.cuni.cz/UK-232.html  
 
Při vysílání zaměstnanců na školení musí být splněny veškeré podmínky stanovené v Kvalifikačních 
podmínkách programu Erasmus pro školení zaměstnanců (Příloha 8).  
Finanční podporu na školení v zahraničí přiděluje zaměstnanci UK. Pokud se jedná o příjezd 
zaměstnance zahraničního podniku, poskytuje finanční podporu vysokoškolská instituce, která 
zahraničního zaměstnance pozvala.  
 
Finanční podpora na školení má 2 složky:  

 a) pobytové náklady – finanční podpora na pobytové náklady se poskytuje ve formě 
paušální částky na týden pobytu v dané cílové zemi. Maximální paušální částky pobytových 
nákladů do jednotlivých cílových zemí jsou stanoveny na národní úrovni a jsou stejné pro 
všechny zaměstnance vysílané z českých vysokoškolských institucí nebo pro pozvané 
zaměstnance zahraničního podniku. Maximální výše paušálních částek pobytových nákladů 
jsou uvedeny v Příloze č. 7 a jsou závazné pro všechny vysokoškolské instituce. Výše 
paušálních částek jsou rozdílné pro první týden pobytu v zahraničí a druhý a další týden 
pobytu v zahraničí.  

 b) cestovní náklady – finanční podpora na cestovní náklady bude stanovena na základě 
skutečně vynaložených nákladů. Za celý akademický rok 2007/2008 u všech realizovaných 
výukových pobytů pedagogů je nutno dodržet průměrnou částku na cestovní náklady ve výši 
max. 300 EUR na 1 mobilitu. Do cestovních nákladů je možné zahrnout výdaje spojené 
s dopravou do a z místa působení v zahraničí (př. cesta Plzeň – Praha Ruzyně – Helsinki – 
Joensuu a zpět). Místní dopravu v průběhu pobytu je však nutno hradit z paušální částky.  

 
Před realizací pobytu 
Před výjezdem je nezbytné sestavit tzv. pracovní program Staff Training – Work Programme 
(http://www.cuni.cz/UK-232-version1-Work_programme.doc), který je schválen UK a přijímající 
institucí. Za UK tento dokument schvaluje děkan fakulty nebo jím pověřená osoba. 
 
Na základě schváleného výukového programu je možné vystavit Finanční dohodu o poskytnutí 
grantových prostředků  
(http://www.cuni.cz/UK-232-version1-DOHODA_GRANTOVE_PROSTREDKY_SKOLENI.doc) 
opatřenou číslem, které přidělí fakultní koordinátor. Tato dohoda je uzavřena na fakultní úrovni mezi 
vyslaným pedagogem (oprávněným příjemcem) a děkanem fakulty (vysílající instituce). Kopie této 
dohody je zaslána do Evropské kanceláře.  
 
Trvání školení  
Délka pobytu na školení je minimáln ě 1 týden , za který se považuje minimáln ě 5 pracovních dní + 
0-2 dny na cestu. Maximální délka pobytu je 6 týdn ů.  
Období strávené na školení v přijímající instituci dokládá zaměstnanec předložením potvrzení, které 
vystavila a podepsala oprávněná osoba na přijímající instituci. Celkovou délku pobytu v zahraničí 
dokládá zaměstnanec předložením potvrzení o datech příjezdu a odjezdu.  
Po návratu ze školení musí zaměstnanec odevzdat závěrečnou zprávu obsahující výsledky jeho 
pobytu.  
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Limity čerpání finan ční podpory  

 
Platba finan ční podpory  
Finanční podpora je vyplácena formou cestovních náhrad na základ ě části VII zákoníku práce č. 
262/2006 Sb. (§ 151 - § 190) – přidělená finanční podpora bude zaměstnanci vyplacena na základě 
příkazu k zahraniční služební cestě a vyúčtování této zahraniční cesty. Příkaz k zahraniční cestě a 
jeho vyúčtování provádí fakulta, která má nárok na refundaci této částky prostřednictvím faktury 
zaslané Evropské kanceláři (viz. dále Podmínky refundace).  
 
Paušální částky pobytových nákladů do jednotlivých zemí představují maximální částky, které je 
možné přidělit zaměstnanci na pobytové náklady v zahraničí.  
Přidělená částka finanční podpory programu Erasmus se musí shodovat se skutečně vyplacenou 
částkou finanční podpory.  
 
Výplata finanční podpory může být uskutečněna následujícím způsobem:  
� převod na bankovní účet učitele vedený v ČR nebo v zahraničí 

V případě, že majitelem účtu je jiná osoba, musí být jméno majitele účtu s adresou uvedeno ve finanční 
dohodě nebo jinak učitelem písemně potvrzeno.  

� předání bankovních nebo cestovních šeků,  
� předání hotovosti.  
 
Povinnosti po návratu 
V souladu se závazky ve Finanční dohodě je povinností zaměstnance předložit po návratu ze školení 
pobytu Evropské kanceláři a fakultnímu koordinátorovi následující dokumenty: 
 
a/ Potvrzení vydané a podepsané přijímající institucí, ve kterém je potvrzeno období strávené na 
školení.  
b/ Potvrzení o datech příjezdu a odjezdu do/ze zahraničí (např. letenka nebo jiný cestovní doklad). 
c/ Závěrečnou zprávu ze školení.  
 
Vzhledem k termínu vyúčtování TS za UK v závěrečné zprávě pro NAEP je nezbytné aby většina 
realizací výukových pobytů byla v rámci akademického roku 2007/2008 uskutečněna do 31.8.2008, ve 
výjimečných případech pak v měsíci září.  
 
Podmínky refundace  
Pro refundaci cestovních nákladů fakulta doručí Evropské kanceláři do 30 kalendářních dnů od 
skončení školení cesty svého zaměstnance fakturu včetně příloh obsahujících doklady o cestovních 
výdajích. Faktura musí v návaznosti na pravidla financování obsahovat rozdělení paušální částky na 
pobyt (viz. Příloha 7) a cestovních nákladů (max. 300 EUR). Poslední faktury budou refundovány 
nejpozději 29.9.2008. Po tomto termínu faktury nebudou zahrnuty do vyúčtování uplynulého školního 
roku.  
 
 
 
 
 

Počet dnů 
(včetně cesty)  Počet týdn ů Výpo čet finan ční podpory  

 

5-7 1 týden 
paušální částka na pobytové náklady na 1. týden + cestovní náklady (prům. 
výše 300 EUR na 1 mobilitu) 

8-14 2 týdny 
paušální částka na pobytové náklady na 1. týden + paušální částka na 
pobytové náklady na 2. a další týden + cestovní náklady (prům. výše 300 
EUR na 1 mobilitu) 

15-21 3 týdny 
paušální částka na pobytové náklady na 1. týden + 2x paušální částka na 
pobytové náklady na 2. a další týden + cestovní náklady (prům. výše 300 
EUR na 1 mobilitu) 

22-28 4 týdny 
paušální částka na pobytové náklady na 1. týden + 3x paušální částka na 
pobytové náklady na 2. a další týden + cestovní náklady (prům. výše 300 
EUR na 1 mobilitu) 

Atd.    
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Dokumentace školení zam ěstnanc ů  
K prokázání a odůvodnění výdajů na školení zaměstnanců musí oprávněný příjemce uchovat 
následující dokumenty:  
� příkaz k zahraniční služební cestě, jeho vyúčtování a cestovní doklady v případě školení účtovaných 

formou cestovních náhrad (zahrnující rozdělení finanční podpory dle zdrojů financování),  
� finanční dohoda uzavřená mezi oprávněným příjemcem a zaměstnancem v případě vyplácení 

stipendia (zahrnující rozdělení finanční podpory dle zdrojů financování);  
� pracovní program zaměstnance potvrzený vysílající a přijímající institucí před odjezdem 

zaměstnance do zahraničí;  
� potvrzení vydané a podepsané přijímající institucí, ve kterém je potvrzeno období strávené na 

školení;  
� potvrzení o datech příjezdu a odjezdu zaměstnance do/ze zahraničí (např. letenka či jiný cestovní 

doklad);  
� doklad o vyplacení finanční podpory oprávněným příjemcem zaměstnanci (např. bankovní výpis, 

podepsaný výdajový/příjmový doklad apod.);  
� závěrečná zpráva zaměstnance;  
� příslušná bilaterální dohoda v případě výjezdu na vysokoškolskou instituci.  
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 7. OM – ORGANIZACE MOBILIT   
 
Přípustné výdaje  
Finanční prostředky na organizaci mobilit, které jsou přiděleny UK, jsou určeny na zajištění 
optimálních podmínek pro mobilitu studentů a zaměstnanců a mohou být použity výlučně na úhradu 
výdajů souvisejících s organizací mobilit vyjížd ějících a p řijíždějících student ů a zaměstnanc ů.  
 
Orientační přehled přípustných výdajů:  
� zajištění výběru vyjíždějících studentů a zaměstnanců;  
� jazyková příprava vyjíždějících a přijíždějících studentů a vyjíždějících zaměstnanců (organizace 

speciálních kurzů, nákup učebních materiálů atd.);  
� informační a poradenská činnost pro vyjíždějící i přijíždějící studenty a zaměstnance; příprava, 

orientace a monitoring vyjíždějících a přijíždějících studentů a zaměstnanců;  
� akademické a organizační zajištění spolupráce s partnerskými institucemi (včetně návštěv na 

zahraničních partnerských institucích);  
� podpora zavádění a využívání kreditního systému ECTS a dodatku k diplomu;  
� monitorování vyjíždějících studentů - návštěvy partnerských institucí a organizací v zahraničí;  
� zajištění zpětné vazby od studentů a zaměstnanců; využívání zpětné vazby pro potenciální zájemce 

z řad studentů a zaměstnanců (včetně spolupráce se studentskými organizacemi nebo vybranými 
studenty za účelem informační a poradenské činnosti);  

� zajištění kvality pracovních stáží v zahraničních organizacích;  
� administrativní výdaje související s organizací mobilit (komunikační náklady – poštovné, telefon, fax, 

kancelářské potřeby, kopírování atd.);  
� osobní náklady (pouze jako odměna za práci přesčas, výlučně spojená s organizací mobilit);  
� výroba, tisk, překlady a distribuce informačních materiálů vztahujících se k mobilitě v rámci 

programu Erasmus;  
� nákup techniky a vybavení, které je používáno výlučně pro organizaci mobilit.  
 
Všechny výdaje musí být doloženy originálními fakturami nebo doklady, případně jejich ověřenými 
kopiemi. Všechny dokumenty musí být archivovány po dobu 5 let ode dne schválení závěrečné zprávy 
NAEP.  
 
Finanční prostředky přidělené na OM v roce 2007/08 byly rozděleny jednotlivým fakultám na základě 
počtu vyslaných a přijatých studentů v akademickém roce 2007/2008 a na základě počtu vyslaných 
pedagogů v roce 2006/2007.  
 
Vyúčtování p řidělených finan čních prost ředků na OM  
 
Vyúčtování přidělených finančních prostředků předloží fakultní koordinátor Evropské kanceláři 
v tabulce, dostupné na http://www.cuni.cz/UK-230-version1-OMvyucto0708.xls. Tuto tabulku zašle 
vytištěnou společně s kopiemi všech finančních dokumentů a zároveň e-mailem na adresu 
erasmus@ruk.cuni.cz. Termín pro vyúčtování OM prostředků je 29.8.2008. 
 
!POZOR!  Vyúčtování přidělených finančních prostředků na OM je založeno na počtu skutečně 
realizovaných mobilit v akademickém roce 2007/2008:  

 a) pokud je počet standardních mobilit realizovaných v roce 2007/2008 větší nebo roven počtu 
mobilit, na jehož základě byly finanční prostředky přiděleny, náleží UK celá část přidělených 
finančních prostředků na OM;  

 b) pokud je počet standardních mobilit realizovaných v roce 2007/2008 nižší o méně než 10% 
než počet mobilit, na jehož základě byly finanční prostředky přiděleny, náleží instituci celá část 
přidělených finančních prostředků na OM;  

 c) pokud je počet standardních mobilit realizovaných v roce 2007/2008 nižší o více než 10% 
než počet mobilit, na jehož základě byly finanční prostředky přiděleny, musí instituce vrátit 
poměrnou část přidělených finančních prostředků na OM (dle paušální výše přidělené na 1 
mobilitu);  

 
UK předloží NAEP přehled čerpání přidělených finančních prostředků na OM v závěrečné zprávě. 
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Příloha 1 
 
 

Minimum requirements for bilateral agreements betwe en Higher Education 
Institutions  

 
Information about institutions :  
• Name and Erasmus ID code of both institutions  
(Univerzita Karlova v Praze CZ_PRAHA07 ) 
• Name of the contact person from each institution  
• The academic year(s) for which the agreement is valid  
 
Information about SM –study student mobility:  
• Home and host country  
• Number of students per year by subject area  
• Number of student months per year by subject area  
 
Information about TS:  
• Home and host country  
• Teacher assignment: number of teachers per year by subject area  
• Staff training: number of staff concerned , if possible by department/faculty  
 
Final statement  
Statement that the institutions will work according to the principles of the Erasmus University 
Charter and that they will facilitate information on any issue that can facilitate the mobility of 
students and teaching staff. 
 
 



 
Metodická Příručka pro Fakultní Koordinátory 

LLP / Erasmus  
 

- 17 -

Příloha 2 
 

Erasmus Subject Area Codes  
 

 
01 AGRICULTURAL SCIENCES  
01.0 Agricultural sciences  
01.1 Agriculture  
01.2 Agricultural Economics  
01.3 Food Science and Technology  
01.4 Horticulture  
01.5 Fisheries  
01.6 Forestry  
01.7 Animal Husbandry  
01.8 Tropical/Subtropical Agriculture  
01.9 Others Agricultural Sciences  
 
02 ARCHITECTURE, URBAN AND REGIONAL 

PLANNING  
02.0 Architecture, Urban and Regional Planning  
02.1 Architecture  
02.2 Interior Design  
02.3 Urban Planning  
02.4 Regional Planning  
02.5 Landscape Architecture  
02.6 Transport and Traffic Studies  
02.9 Others Architecture, Urban and Regional 

Planning  
 
03 ART AND DESIGN  
03.0 Art and Design  
03.1 Fine Art (Painting, Sculpture, Printmaking)  
03.2 Music and Musicology  
03.3 Performing Arts  
03.4 Photography, Cinematography  
03.5 Design (Graphic Design, Industrial Design, 

Fashion, Textile)  
03.6 History of Art  
03.9 Others Art and Design  
 
04 BUSINESS STUDIES AND MANAGEMENT 

SCIENCES  
04.0 Business Studies, Management Science  
04.1 Business Studies with languages  
04.2 Business Studies with technology  
04.3 Accountancy, Financial Management  
04.4 Tourism, Catering, Hotel Management  
04.5 Industrial Relations and Personnel 

Management  
04.6 Secretarial Studies  
04.7 Marketing and Sales Management  
04.9 Others Business Studies, Management 

Science  
 
05 EDUCATION, TEACHER TRAINING  
05.0 Education, Teacher Training  
05.1 Teacher Training  
05.2 Primary Education  
05.3 Secondary Education  
05.4 Vocational and Technical Education  
05.5 Adult Education  
05.6 Special Education  
05.7 Educational Science, Comparative Education  
05.8 Educational Psychology  
05.9 Others Education, Teacher Training  

 
06 ENGINEERING, TECHNOLOGY  
06.0 Engineering, Technology  
06.1 Mechanical Engineering  
06.2 Electrical Engineering  
06.3 Chemical Engineering  
06.4 Civil Engineering  
06.5 Electronic Engineering, Telecommunications  
06.6 Manufacturing Sciences (including CAD, CAM, 

CAE)  
06.7 Materials Science  
06.8 Aeronautical Engineering  
06.9 Others Engineering, Technology  
 
07 GEOGRAPHY, GEOLOGY  
07.0 Geography, Geology  
07.1 Geography  
07.2 Environmental Sciences, Ecology  
07.3 Geology  
07.4 Soil and Water Sciences  
07.6 Geodesy, Cartography, Remote Sensing  
07.7 Meteorology  
07.9 Others Geography, Geology  
 
08 HUMANITIES  
08.0 Humanities  
08.1 Philosophy  
08.2 Theology  
08.3 History  
08.4 Archaeology  
08.9 Others Humanities  
 
09 LANGUAGES AND PHILOLOGICAL 
SCIENCES  
09.0 Languages and Philological Sciences  
09.1 Modern EC Languages  
09.2 General and comparative literature  
09.3 Linguistics  
09.4 Translation, Interpretation  
09.5 Classical Philology  
09.6 Non-EC Languages  
09.8 Less Widely Taught Languages  
09.9 Others Languages and Philological Sciences  
 
10 LAW  
10.0 Law  
10.1 Comparative Law, Law with Languages  
10.2 International Law  
10.3 Civil Law  
10.4 Criminal Law, Criminology  
10.5 Constitutional /Public Law  
10.6 Public Administration  
10.7 European Community/EU Law  
10.9 Others Law  
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11 MATHEMATICS, INFORMATICS  
11.0 Mathematics, Informatics  
11.1 Mathematics  
11.2 Statistics  
11.3 Informatics, Computer Science  
11.4 Artificial Intelligence  
11.5 Actuarial Science  
11.9 Others Mathematics, Informatics  
 
12 MEDICAL SCIENCES  
12.0 Medical Sciences  
12.1 Medicine  
12.2 Psychiatry and Clinical Psychology  
12.3 Dentistry  
12.4 Veterinary Medicine  
12.5 Pharmacy  
12.6 Nursing, Midwifery, Physiotherapy  
12.7 Public Health  
12.8 Medical Technology  
12.9 Others Medical Sciences  
 
13 NATURAL SCIENCES  
13.0 Natural Sciences  
13.1 Biology  
13.2 Physics  
13.3 Chemistry  
13.4 Microbiology, Biotechnology  
13.5 Nuclear and High Energy Physics  
13.6 Biochemistry  
13.7 Astronomy, Astrophysics  
13.8 Oceanography  

13.9 Others Natural Sciences 
14 SOCIAL SCIENCES  
14.0 Social Sciences  
14.1 Political Science  
14.2 Sociology  
14.3 Economics  
14.4 Psychology and Behavioural Sciences  
14.5 Social Work  
14.6 International Relations, European Studies, 
Area St.  
14.7 Anthropology  
14.8 Development Studies  
14.9 Others Social Sciences  
 
15 COMMUNICATION AND INFORMATION 
SCIENCES  
15.0 Communication and Information Sciences  
15.1 Journalism  
15.2 Radio/TV Broadcasting  
15.3 Public Relations, Publicity, Advertising  
15.4 Library Science  
15.5 Documentation, Archiving  
15.6 Museum Studies, Conservation  
15.9 Others Communication and Information 
Sciences  
 
16 OTHER AREAS OF STUDY  
16.0 Other Areas of Study  
16.1 Physical Education, Sport Science  
16.2 Leisure Studies  
16.3 Home Economics, Nutrition  
16.4 Nautical Science, Navigation  
16.9 Others in Other Areas of Study  
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Příloha 3 

 
Kvalifika ční podmínky programu Erasmus  

pro studijní pobyty student ů  
 

Finanční prostředky určené na mobilitu studentů (SM) – studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou 
použity v souladu s následujícími podmínkami:  
 
1. Vysílaní studenti  
Finanční podpora bude poskytována studentům, kteří se účastní studijních pobytů v zemích zapojených do 
Programu celoživotního učení1 realizovaných v rámci bilaterálních smluv vysílající instituce s cílem plnit příslušné 
oprávněné aktivity (viz bod 4) na partnerské instituci (dále jen „přijímající instituce“).  
Studijní pobyty studentů mohou probíhat pouze na oprávněných2 partnerských institucích sídlících v zemích 
zapojených do Programu celoživotního učení, s kterými vysílající instituce uzavřela bilaterální smlouvu. Vysílající i 
přijímající instituce musí mít tzv. Erasmus University Charter, který uděluje Evropská komise.  
 
Vysílaní studenti musí být  

a) zapsáni do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na 
vysílající vysoké škole;  

b) zapsáni ke studiu na vysílající vyšší odborné škole.  
 
2. Oficiální status student ů  
Finanční podpora bude poskytována výlučně studentům, kteří jsou občany členského státu Evropské unie nebo 
jiné země, která se účastní Programu celoživotního učení, nebo studentům, kteří mají trvalý pobyt v zemi, z níž 
chtějí v rámci programu Erasmus vycestovat na studium do zahraničí, nebo jim je vysílající zemí přiznán oficiální 
status uprchlíka nebo osoby bez státní příslušnosti.  
3. Studenti druhého ro čníku  
 
Finanční podpora bude poskytována pouze studentům, kteří jsou řádně zapsáni do  

a) minimálně druhého ročníku vysokoškolského studia na vysílající vysoké škole (platí pro bakalářskou 
úroveň studia);  

b) minimálně druhého ročníku studia na vysílající vyšší odborné škole.  
 
4. Oprávn ěné aktivity v zahrani čí  
Finanční podpora bude poskytována výlučně na následující činnosti:  
 

- řádné pregraduální nebo postgraduální studium včetně přípravy bakalářské / diplomové / disertační / 
absolventské práce (s výjimkou výzkumných činností, které nejsou výslovně součástí studijního 
programu), vedoucí k získání uznávaného diplomu nebo kvalifikace na vysílající instituci3,  

- účast na intenzivním jazykovém kurzu Erasmus (EILC) v zahraničí, který předchází studijnímu pobytu,  
- kombinace pracovní stáže a studia na přijímající instituci pod podmínkou, že pracovní stáž je 

garantována stejnou přijímající institucí, na které student realizuje studijní pobyt. Doba studia a 
pracovní stáže musí na sebe přímo navazovat. Délka trvání kombinovaného studia a pracovní stáže 
je 3 až 12 měsíců. Finanční podpora se přiděluje studentovi na celou dobu pobytu dle pravidel pro 
finanční podporu na studijní pobyt. 

 
5. Délka pobytu v zahrani čí  
Finanční podpora se poskytuje na oprávněné aktivity, které se uskuteční mezi 1.7.2007 a 30.9.2008 a které trvají:  

- minimálně 3 měsíce nebo jeden celý akademický trimestr,  
- maximálně 12 měsíců.  

 
 
 

                                                 
1 Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie.  
2 Partnerské instituce musí být příslušnými národními orgány uznávány jako instituce oprávněné k účasti v programu Erasmus 
(tzv. eligible institutions).  
V případě, že student absolvoval před začátkem studijního pobytu v zahraničí všechny předepsané zkoušky vedoucí k získání 
uznávaného diplomu nebo kvalifikace na vysílající instituci, může se účastnit mobility v rámci programu Erasmus pouze v 
případě, že bude na zahraniční instituci připravovat bakalářskou / diplomovou / disertační / absolventskou práci. 
3 V případě, že student absolvoval před začátkem studijního pobytu v zahraničí všechny předepsané zkoušky vedoucí k získání 
uznávaného diplomu nebo kvalifikace na vysílající instituci, může se účastnit mobility v rámci programu Erasmus pouze v 
případě, že bude na zahraniční instituci připravovat bakalářskou / diplomovou / disertační / absolventskou práci. 
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Pokud není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc přidělováno dle počtu 
dnů posledního měsíce stráveného v zahraničí:  
- 1 až 7 dnů: nulová finanční podpora,  
- 8 až 20 dnů: 1/2 finanční podpory na měsíc,  
- 21 až 30 dnů: celá finanční podpora na měsíc.  
 
Příklad:  
Student je v zahraničí od 8.1. do 25.4.  
Výpočet doby pobytu: - do 8.2. = 1 měsíc  

- do 8.3. = 2 měsíce  
- do 8.4. = 3 měsíce  
- od 9.4. do 25.4. = 17 dní  

Student obdrží finanční podporu na 3,5 měsíce.  
 
Po celou dobu studia v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, tzn. nemůže 
ukončit studium (absolvování státních závěrečných zkoušek nebo absolutoria) před ukončením studijního pobytu 
v zahraničí.  
Studijní pobyt je možno prodloužit, pokud to povolují pravidla pro studijní pobyty Erasmus stanovené vysílající 
institucí a pokud jsou splněny následující podmínky:  

a) existuje písemný souhlas přijímající a vysílající instituce o prodloužení studijního pobytu, který je 
podepsán před dokončením původního studijního pobytu,  

b) je vypracován dodatek k finanční dohodě uzavřené mezi studentem a vysílající institucí před 
dokončením původního studijního pobytu,  

c) doba prodloužení přímo navazuje na původní studijní pobyt,  
d) není překročena maximální doba trvání studijního pobytu, tj. 12 měsíců,  
e) studijní pobyt, včetně prodloužení, skončí nejpozději 30.9.2008,  

 
6. Druhý pobyt v rámci programu Erasmus  
Pro opakované výjezdy studentů na mobility studentů v programu Erasmus platí následující pravidla:  

- každý student může vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt Erasmus na zahraniční instituci během 
celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se pobytů se stipendiem i bez 
stipendia, tj. jako zero-grant student),  

- každý student může vyjet pouze jedenkrát na pracovní stáž Erasmus v zahraničním podniku během 
celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se stáží se stipendiem i bez 
stipendia, tj. jako zero-grant student),  

- každý student může obdržet pouze jedenkrát stipendium na zahraniční pobyt v rámci schváleného 
programu Erasmus Mundus během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách,  

- maximální doba, na kterou může student vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, je 24 měsíců 
(zahrnuje i pobyt v rámci programu Erasmus Mundus),  

- tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates a Leonardo da 
Vinci II.  

 
Pokud student již vyjel na studijní pobyt Erasmus a pracovní stáž Leonardo da Vinci II, může ještě obdržet 
stipendium na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.  
Pokud student již vyjel na studijní pobyt Erasmus, může ještě vyjet na pracovní stáž Erasmus a na zahraniční 
pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.  
Pokud student již vyjel na pracovní stáž Leonardo da Vinci II, může ještě vyjet na studijní pobyt Erasmus a na 
zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.  
 
Studenti mohou jeden studijní pobyt v rámci programu Erasmus absolvovat ve více zemích (v délce trvání 
stanovené v bodu 5 této přílohy), za předpokladu, že jednotlivé části programu tvoří jeden studijní pobyt 
garantovaný jednou přijímající institucí. Podmínky takového pobytu musí být sjednány mezi vysílající a přijímající 
institucí v příslušné bilaterální dohodě.  
 
7. Studenti bez finan ční podpory (tzv. zero-grant students)  
Mobility v rámci programu Erasmus se mohou účastnit i studenti, kterým není udělena žádná finanční podpora. 
Takovým studentům náleží tzv. statut studenta programu Erasmus, který jim umožňuje využívat všech výhod, 
které program Erasmus nabízí. Pro studenty bez finanční podpory platí s výjimkou ustanovení o výši a platbě 
finanční podpory všechna pravidla vyplývající z finanční dohody.  
 
8. Oprávn ěné náklady  
Finanční podpora je určena na pokrytí části nákladů souvisejících s mobilitou, tj. cestovní výdaje, jazyková 
příprava v zahraničí (pokud je nutná) a vyšší životní náklady v hostitelské zemi. Finanční podpora je pouze 
příspěvkem k úhradě nákladů spojených se studiem v zahraničí.  
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9. Výběr student ů  
Výběr studentů, kteří se účastní studijního pobytu v rámci programu Erasmus, je v kompetenci vysílající instituce. 
Vysílající instituce musí zveřejnit veškeré podmínky výběrového řízení a výsledky výběrového řízení.  
Student, který je občanem státu zapojeného do Programu celoživotního učení a má v České republice přechodný 
pobyt za účelem studia na české instituci, a který by chtěl z České republiky vycestovat na studium v rámci 
programu Erasmus do země svého původu, má při výběrovém řízení nejnižší prioritu.  
 
10. Akademické uznávání  
Před odjezdem do zahraničí si student sestaví konkrétní program studia (studijní plán) na přijímající instituci, který 
v písemné podobě předloží ke schválení vysílající a přijímající instituci. Schválením tohoto programu studia 
(studijního plánu) a přijetím dalších podmínek jak vysílající a přijímající institucí, tak studentem vznikne tzv. 
studijní smlouva4, která je pro všechny tři strany závazná. Ve studijní smlouvě musí vysílající instituce stanovit 
minimální požadavky, které jsou nutné pro splnění zvoleného programu studia (studijního plánu) na přijímající 
instituci.  
 
Podpisem smlouvy vysílající instituce prohlašuje, že:  
- souhlasí se zvoleným programem studia (studijním plánem) studenta na přijímající instituci,  
- zvolený program studia (studijní plán) není v rozporu s osnovami studijního programu studenta na vysílající 

instituci,  
- zajistí plné uznání studia absolvovaného na přijímající instituci jako řádné součásti studia na vysílající instituci.  
 
Povinností studenta je zajistit:  
- splnění zvoleného programu studia (studijního plánu) na přijímající instituci, tzn. splnění minimálních požadavků 

stanovených ve studijní smlouvě,  
- aby všechny změny ve studijní smlouvě byly písemně odsouhlaseny jak přijímající, tak vysílající institucí, a to 

ihned jakmile nastanou; v případě změn ve studijní smlouvě po příjezdu studenta na přijímající institucí 
nejpozději do jednoho měsíce od příjezdu.  

 
Po skončení studijního pobytu se student zavazuje předložit následující potvrzení:  
- potvrzení o délce studijního pobytu  
- přehled dosažených výsledků (tzv. Výpis výsledků5)  
- závěrečnou zprávu ze studijního pobytu.  
 
Vysílající instituce zajistí, že studentovi vyslanému do zahraničí v rámci programu Erasmus, který splní podmínky 
studijní smlouvy, bude studium na přijímající instituci plně uznáno jako řádná součást studia na vysílající instituci. 
Pokud se přehled dosažených výsledků neshoduje se schváleným programem studia (studijním plánem) na 
přijímající instituci a student nesplní minimální požadavky stanovené ve studijní smlouvě, posoudí vysílající 
instituce celkový přínos studijního pobytu a případně stanoví sankce (např. vrácení části nebo celé přidělené 
finanční podpory).  
 
Uznání studia na přijímající instituci může být odmítnuto pouze tehdy, když student nesplní požadavky stanovené 
přijímající institucí nebo jiným způsobem nesplní podmínky požadované účastnickými institucemi pro plné uznání. 
V takovýchto případech může být student požádán o vrácení přidělené finanční podpory.  
Toto ustanovení neplatí tehdy, pokud studentovi ve splnění požadovaných studijních povinností zabránily takové 
okolnosti, které nemohl ovlivnit a které oznámil koordinátorovi programu Erasmus na vysílající instituci a s kterými 
byla zároveň vyrozuměna Národní agentura. Ta také musí písemně potvrdit souhlas.  
 
11. Žádné poplatky  
Přijímající instituce nesmí požadovat žádné placení poplatků od studentů přijímaných v rámci programu Erasmus 
(např. placení školného, registračních poplatků, poplatků za zkoušky, poplatků za používání laboratoří, knihoven 
atd.).  
Nicméně přijímající instituce může požadovat zaplacení malých částek, které pokrývají výdaje na pojištění 
studentů, členství ve studentských uniích a organizacích nebo použití různých materiálů (fotokopie, laboratorní 
produkty atd.) podle stejných pravidel, která platí pro domácí studenty.  
Kromě toho mohou být studenti požádáni, aby i po dobu svého studia v zahraničí platili řádné školné své vysílající 
instituci.  
Vysílající instituce nesmí požadovat po vyjíždějících studentech žádné poplatky v souvislosti s organizací nebo 
administrací studijních pobytů v zahraničí.  
 
12. ERASMUS Charta studenta  
Každý vyjíždějící student obdrží při podpisu finanční dohody tzv. ERASMUS Chartu studenta, která stanoví 
základní práva a povinnosti studenta programu Erasmus. Charta tvoří přílohu finanční dohody  
uzavírané mezi studentem a vysílající institucí.  

                                                 
4 Learning Agreement, Studienvertrag, Contrat d’études 
5 Transcript of records, Datenabschrift, Relevé de notes 
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Příloha 4a 
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Příloha 4b 
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Příloha 5 
  

Diferenciace finan ční podpory programu LLP-Erasmus 
studijní pobyt  

2007/2008 
 

Země ISO kód Paušální částka stipendia 
na 1 měsíc pobytu v 

zahrani čí 
Belgie BE 364 
Bulharsko BG 206 
Dánsko DK 495 
Estonsko EE 292 
Finsko FI 428 
Francie FR 433 
Irsko IE 445 
Island IS 507 
Itálie IT 407 
Kypr CY 335 
Lichtenštejnsko LI 456 
Litva LT 281 
Lotyšsko LV 277 
Lucembursko LU 364 
Maďarsko HU 328 
Malta MT 326 
Německo DE 365 
Nizozemí NL 399 
Norsko NO 511 
Polsko PL 296 
Portugalsko PT 333 
Rakousko AT 390 
Rumunsko RO 232 
Řecko GR 339 
Slovensko SK 338 
Slovinsko SI 302 
Španělsko ES 369 
Švédsko SE 409 
Švýcarsko* CH 340-350 
Turecko TR 304 
Velká Británie UK 523 

 
*Aktivity spolupráce se švýcarskými institucemi nelze financovat z rozpočtu EU. Švýcarské hostitelské školy poskytují granty pro 
přijíždějící studenty i pedagogy. V případě českých studentů činí grant 150, resp. 160€ na měsíc. Granty poskytované 
vyjíždějícím studentům odpovídají dofinancování ve výši 500€ na měsíc. Výše podpory UK odpovídá následující diferenciaci: 
 

Univerzita ID-Code 
grant 

zahr.univ.(EUR) 

Erasmus 
stipendium 

(EUR) CELKEM (EUR) 
Universität Bern CH BERN 01 150 350 500 
Université de Genéve CH GENEVE01 160 340 500 
Université de Lausanne CH LAUSANNE01 150 350 500 
Universität Luzern CH LUZERN01 150 350 500 
Universität Zürich CH ZURICH01 150 350 500 
Swiss Federal Institute of Technology Zurich CH ZURICH07 150 350 500 
Pädagogishe Hochschule Zürich CH ZURICH18 150 350 500 
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Příloha 6 
Kvalifika ční podmínky programu Erasmus  

pro výukové pobyty u čitelů  
 

Finanční prostředky určené na mobilitu zaměstnanců (TS) – výukové pobyty v rámci programu Erasmus budou 
použity v souladu s následujícími podmínkami:  
 

1. Výukový pobyt  
Finanční podpora bude poskytována učitelům, kteří se účastní výukových pobytů v zemích zapojených do 
Programu celoživotního učení6 realizovaných v rámci bilaterálních smluv vysílající instituce s cílem plnit příslušné 
oprávněné aktivity (viz bod 5) na partnerské instituci (dále jen „přijímající instituce“).  
Výukové pobyty mohou probíhat pouze na partnerských institucích sídlících v zemích zapojených do Programu 
celoživotního učení, se kterými vysílající instituce uzavřela bilaterální smlouvu. Vysílající i přijímající instituce 
musí mít tzv. Erasmus University Charter, který uděluje Evropská komise.  

 
2. Vysílaní u čitelé  

Vysílaní učitelé musí být akademickými pracovníky na vysílající instituci a musí mít pracovní poměr na základě 
pracovní smlouvy k vysílající instituci.  
 

3. Oficiální status vysílaných u čitelů  
Finanční podpora je poskytována výlučně učitelům, kteří jsou občany členského státu Evropské unie nebo jiné 
země, jež se účastní Programu celoživotního učení, nebo učitelům, kteří mají trvalý pobyt v zemi, z níž chtějí v 
rámci programu vycestovat na výukový pobyt do zahraničí, nebo jim je vysílající zemí přiznán oficiální status 
uprchlíka nebo osoby bez státní příslušnosti.  
 

4. Výběr učitelů  
Výběr učitelů, kteří se zúčastní výukového pobytu v rámci programu Erasmus, je v kompetenci vysílající instituce. 
Výběr učitelů musí být prováděn nestranně a transparentně, na základě výukového programu učitelů a musí být 
zdokumentovaný. Při výběru bude dána přednost těm učitelům, kteří v příslušném akademickém roce cestují do 
zahraničí poprvé.  
 

5. Oprávn ěné aktivity v zahrani čí  
Finanční podpora je poskytována výlučně k pedagogickému působení učitelů na přijímající instituci v souladu s 
výukovým programem potvrzeným vysílající i přijímající institucí. Vysílající a přijímající instituce zajistí, aby 
působení hostujícího učitele bylo zahrnuto do některého ze studijních programů vedoucí k získání diplomu a 
tvořilo jeho integrální součást.  
 

6. Délka pobytu v zahrani čí  
Finanční podpora se poskytuje na oprávněné aktivity, které se uskuteční mezi 1.7.2007 a 30.9.2008.  
Není stanovena minimální délka pobytu v zahraničí, učitel musí v zahraničí odučit minimáln ě 5 hodin , 
maximální délka pobytu je 6 týdn ů. Minimální počet odučených hodin dokládá učitel potvrzením, které vystavila 
a podepsala oprávněná osoba z přijímající instituce. Délku pobytu v zahraničí dokládá učitel předložením 
potvrzení o datech příjezdu a odjezdu.  
 

7. Oprávn ěné náklady  
Finanční podpora je určena na pokrytí části nákladů souvisejících s mobilitou, tj. cestovní výdaje a vyšší životní 
náklady v hostitelské zemi. Finanční podpora není určena na pokrytí plných nákladů spojených s pobytem v 
zahraničí.  
 

8. Závěrečná zpráva  
Po návratu z výukového pobytu musí učitel odevzdat závěrečnou zprávu obsahující výsledky jeho pobytu.  
 

9. Učitelé bez finan ční podpory (tzv. zero-grant)  
Vyslání učitele na výukový pobyt bez finanční podpory není v rámci programu Erasmus možné.  

                                                 
6 Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie.  
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Příloha 7 
 

Program ERASMUS – Výše grant ů v roce 2007/2008 
    

MOBILITA ZAM ĚSTNANCŮ 

VÝUKOVÝ POBYT A ŠKOLENÍ * 

Země ISO kód 

Paušální částka grantu ** na 
pobytové náklady - 1. týden 

pobytu 

Paušální částka grantu ** na 
pobytové náklady - 2. a další 

týden pobytu 

Belgie BE 525 245 
Bulharsko BG 298 139 
Dánsko DK 713 333 
Německo DE 526 246 
Estonsko EE 421 197 
Řecko GR 489 228 
Španělsko ES 531 248 
Francie FR 625 292 
Irsko IE 643 300 
Itálie IT 587 274 
Kypr CY 483 225 
Lotyšsko LV 400 186 
Litva LT 405 189 
Lucembursko LU 525 245 
Maďarsko HU 473 221 
Malta MT 470 219 
Nizozemí NL 576 269 
Rakousko AT 562 263 
Polsko PL 427 200 
Portugalsko PT 480 224 
Rumunsko RO 335 156 
Slovinsko SI 435 203 
Slovensko SK 488 228 
Finsko FI 618 288 
Švédsko SE 590 275 
Velká Británie UK 755 352 
Island IS 731 341 
Lichtenštejnsko LI 657 307 
Norsko NO 737 344 
Turecko TR 439 205 
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Příloha 8 

 
Kvalifika ční podmínky programu Erasmus  

pro školení zam ěstnanc ů  
 

Finanční prostředky určené na mobilitu zaměstnanců (TS) – školení v rámci programu Erasmus budou použity v 
souladu s následujícími podmínkami:  
 

1. Pobyt na školení  
Finanční podpora bude poskytována zaměstnancům, kteří se účastní školení v zemích zapojených do Programu 
celoživotního učení7 s cílem plnit příslušné oprávněné aktivity (viz bod 5) na partnerské zahraniční instituci (dále 
jen „přijímající instituce“).  
Pobyty na školení mohou být realizovány pouze na přijímajících institucích sídlících v zemích zapojených do 
Programu celoživotního učení.  
Je-li přijímající institucí vysokoškolská instituce, musí být mezi ní a vysílající institucí uzavřena bilaterální 
smlouva. Vysílající i přijímající vysokoškolské instituce musí mít tzv. Erasmus University Charter, který uděluje 
Evropská komise.  
Je-li přijímající institucí jiná oprávněná partnerská organizace8 (dále jen „zahraniční podnik“), není uzavření 
bilaterální smlouvy nutné.  
Partnerské organizace, které nejsou oprávněné:  

- instituce Evropského společenství,  
- organizace spravující programy Evropské unie (za účelem zamezení konfliktu zájmů a/nebo dvojího 

financování),  
- národní diplomatické reprezentace dané země v zemi, kam chce zaměstnanec vyjet na školení.  

 
2. Vysílaní zam ěstnanci  

Vysílaní zaměstnanci vysokoškolské instituce (pedagogičtí, administrativní a jiní pracovníci) musí mít pracovní 
poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající vysokoškolské instituci. Pokud se jedná o příjezd zaměstnance 
zahraničního podniku, musí mít zaměstnanec pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílajícímu 
podniku.  
 

3. Oficiální status vysílaných zam ěstnanc ů  
Finanční podpora je poskytována výlučně zaměstnancům, kteří jsou občany členského státu Evropské unie nebo 
jiné země, jež se účastní Programu celoživotního učení, nebo zaměstnancům, kteří mají trvalý pobyt v zemi, z níž 
chtějí v rámci Programu celoživotního učení vycestovat na školení do zahraničí, nebo jim je vysílající zemí 
přiznán oficiální status uprchlíka nebo osoby bez státní příslušnosti.  
 

4. Výběr zaměstnanc ů  
Výběr zaměstnanců, kteří se účastní školení v rámci programu Erasmus, je v kompetenci vysílající instituce. 
Výběr zaměstnanců musí být prováděn nestranně a transparentně, na základě pracovního programu 
zaměstnanců a musí být zdokumentovaný. Při výběru nesmí docházet ke konfliktu zájmů. Při výběru bude dána 
přednost těm zaměstnancům, kteří v příslušném akademickém roce cestují do zahraničí poprvé.  
 

5. Oprávn ěné aktivity v zahrani čí  
Finanční podpora je poskytována výlučně na pobyty, jejichž cílem je získání nových vědomostí a dovedností a 
výměna zkušeností během praktického školení, studijní návštěvy, stínování nebo jiných forem školení v souladu s 
pracovním programem školení potvrzeným vysílající i přijímající institucí. Účast na konferenci není považována 
za školení zaměstnance.  

6. Příjezd zaměstnance ze zahrani čního podniku  
Příjezd zaměstnance zahraničního podniku na vysokoškolskou instituci se realizuje na základě pozvání od 
vysokoškolské instituce. Finanční podporu zaměstnanci poskytuje vysokoškolská instituce, která ho pozvala.  

 
7. Délka pobytu v zahrani čí  

Finanční podpora se poskytuje na oprávněné aktivity, které se uskuteční mezi 1.7.2007 a 30.9.2008.  
Délka pobytu na školení je minimálně 1 týden, za který se považuje minimáln ě 5 pracovních dní  + 2 dny na 
cestu. Maximální délka pobytu je 6 týdn ů. Období strávené na školení v přijímající instituci dokládá 
zaměstnanec předložením potvrzení, které vystavila a podepsala oprávněná osoba z přijímající instituce. 
Celkovou délku pobytu v zahraničí dokládá zaměstnanec předložením potvrzení o datech příjezdu a odjezdu.  
 

                                                 
7 Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie 
8 Za oprávněné partnerské organizace lze považovat všechny podniky a organizace zapojené do ekonomických aktivit ve 
veřejném nebo soukromém sektoru bez ohledu na jejich velikost, právní formu nebo ekonomický sektor, včetně sociální oblasti 
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8. Oprávn ěné náklady  
Finanční podpora je určena na pokrytí části nákladů souvisejících s mobilitou, tj. cestovní výdaje a vyšší životní 
náklady v hostitelské zemi. Finanční podpora není určena na pokrytí plných nákladů spojených s pobytem v 
zahraničí.  
 

9. Závěrečná zpráva  
Po návratu ze školení musí zaměstnanec odevzdat závěrečnou zprávu obsahující výsledky jeho pobytu.  
 
 

10. Zaměstnanci bez finan ční podpory (tzv. zero-grant)  
Vyslání zaměstnance na školení bez finanční podpory není v rámci programu Erasmus možné.  
 


