Dům zahraničních služeb, Národní kancelář CEEPUS
Na Poříčí 4/1035, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 850 509

E-mail: ceepus@dzs.cz

Zápis semináře programu CEEPUS
z úterý 1. 6. 2010
v budově DZS, Na Poříčí 4/1035, 110 00 Praha 1
• Zahájení semináře - RNDr.Jitka Nováková; celkem přítomno 33 účastníků.
CEEPUS a další programy Domu zahraničních služeb:
Nabídka programů DZS/NAEP pro terciární vzdělávání - Bc.Barbora Hanžlová
• Program CEEPUS, přehled a aktuální výzvy k řešení mobilit v sítích i freemovers; otázky
• Projekty sítí, poznatky z práce Národní komise, hlavní body práce koordinátorů/partnerů sítí;
prezentace sítí; otázky
Základní informace ze semináře jsou v prezentaci - uvedené spolu se zápisem na webu DZS.
Brožurka shrnující činnost programu v daném akademickém roce je uvedena na webu DZS (– Pro
organizaci mobilit, Průběh programu v ČR).
V grafu zpracování přihlášek je uveden „dlouhý proces“, tj. se zapojením univerzit. Některé země
(AT, ME, MK) přijímají přihlášky na webu rovnou v NCO a musí se tedy spojit s univerzitou osobně.
Informace jednotlivých zemí na webu: přístupné na www.ceepus.info, informaci máme teď
aktualizovat a současně jsem navrhla rozšíření o několik základních slov v jazyce hostitelské země,
recept na přípravu typického jídla (mohl by se obměňovat), odkaz na study-in; budeme rádi, pokud
budete mít náměty, jak informace ještě rozšířit; kromě toho máme dát Ústřední kanceláři přehled, jaké
možnosti v jednotlivých zemích mají v programu CEEPUS soukromé univerzity (u nás zatím není
vyřešeno jejich zapojení).
Příklad zájmu o CEEPUS v Olomouci: Mgr.Břenek zřídil informační nástěnku a čile informuje
zájemce; kromě toho plánuje vytvořit novou síť – v takovém případě je třeba v první řadě prohlédnout
již existující projekty, jestli je daný záměr dostatečně odlišný a není možno se zapojit do některé ze
sítí. Případně v již existující síti je třeba dotázat se koordinátora, který požádá partnery sítě o
vyjádření.
Doc. Ing. T. Hanák nabídl odkaz na informace o programu CEEPUS na VUT v Brně, Fakultě stavební
http://www.fce.vutbr.cz/ekr/ceepus.htm
Stránky stojí za zhlédnutí i pro svou přehlednou úpravu a najdete tam kromě běžných informací o
programu a síti také ohlasy incoming i outgoing studentů a učitelů.
PhDr. D. Berounský, Ph.D., nám poskytl své zkušenosti ze sítě Study of Religions: vyučující
z univerzit v Szegedu, Vídni a Bratislavě doplňují tibeto-mongolská studia o kurzy, které se na UK
nevyučují; přátelství a badatelská spolupráce překračují rámec programu; chválí CEEPUS jako

program, který cíleně podporuje užší kontakty ve středoevropském prostoru, navazuje na historickou
spolupráci a má také jednoduchou administrativu.
Doc. Ing. Aleš Horna z UTB, síť PL-4, referoval o svých zkušenostech v rámci sítě:
Program není administrativně náročný, důležitý je osobní kontakt mezi partnery sítě – připomněl
fungování mimoslovní komunikace.
Studenti přijíždějící v programu CEEPUS mají stejné slevy jako naši studenti, zahraniční oddělení
nebo partneři sítí je pro ně zařizují.
U zdravotního pojištění stipendistů je nová povinnost: před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je
cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, který vystavila pojišťovna,
oprávněná provozovat toto pojištění na území České republiky. O podrobnostech dále jednáme.
Při hodnocení projektů sítí připomněla letos naše Národní komise:
o nutnost pečlivě projekty připravit – aktualizovat včetně uváděných dat činností;
o podmínku společného programu splňuje i tzv.These en cotutelle: dva vedoucí disertační práce
z různých zemí;
o je důležitá komunikace partnera a koordinátora sítě, i pro získání recipročně nastavených
mobilit;
o poměr učitelských a studentských měsíců má být cca 1:3;
o dokumenty přikládané k přihláškám sítí: Letter of Endorsement a Letter of Intent, ale i řádně
uvedený odkaz na ECTS, případně vložený jako dokument (pokud možno v angličtině,
němčině či francouzštině) – uvádění ECTS není třeba, pokud se jedná o projekt pouze pro
vedení disertačních prací.
Minimální počet partnerských univerzit: tři, aspoň ze dvou různých zemí.
Základní podmínky pobytů stipendistů upravují Obligations, na které upozorňujeme v dopise
zasílaném při udělení stipendia, je dobré je mít na paměti i jako partneři sítí a potvrzuje je stipendista
při akceptování stipendia. V brožurce uvedené i na webu DZS je také uveden odkaz, kde na
www.ceepus.info Obligations najít: jsou k nahlédnutí pod FAQs, Mobility Application.
Výměna zkušeností nad problémem vyplácení diet zaměstnancům školy:
Na webu DZS máme smlouvu podle § 51 Občanského zákoníku připravenou po diskusi s právníky a
ZO vysokých škol.
Některé VŠ používají prohlášení o zřeknutí se stravného, příp. do cestovního příkazu se uvede, že
náklady hradí program CEEPUS.
Aktuální rozbor poskytla pí Věra Klátová, Department of International Relations FSv ČVUT:
.…posílám odkaz a zároveň jsem níže zkopírovala uvedený odstavec, který se
vyjadřuje k mezinárodním smlouvám v souvislosti s cestovními náhradami.
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/703/.cmd/ad/.c/311/.ce/10823/.p/8413
/_s.155/703?PC_8413_l=262/2006&PC_8413_ps=50&PC_8413_p=188
262/2006 Sb. Zákoník práce
§ 188
Cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo na základě
dohod o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem
(1) Zaměstnanci, který je vyslán na zahraniční pracovní cestu, a po tuto
dobu mu přísluší podle mezinárodní smlouvy náhrada cestovních výdajů nebo
náhrada obdobných výdajů v nižší výši než podle této části, poskytne
zaměstnavatel cestovní náhradu ve výši rozdílu mezi právem podle této části
a náhradou poskytovanou podle mezinárodní smlouvy.
(2) Zaměstnanci, který je vyslán na zahraniční pracovní cestu, a po tuto
dobu mu přísluší podle mezinárodní smlouvy náhrada cestovních výdajů nebo

náhrada obdobných výdajů ve stejné nebo vyšší výši než podle této části,
zaměstnavatel cestovní náhrady podle této části neposkytne.
(3) Náhrady cestovních výdajů nebo náhrady obdobných výdajů, které jsou
zaměstnanci poskytovány podle mezinárodní smlouvy, se považují za cestovní
náhrady poskytované podle této části.
(4) Jestliže zaměstnavatel sjedná v dohodě o vzájemné výměně zaměstnanců,
že bude zahraničnímu zaměstnanci vyslanému do České republiky poskytovat
stravné, je povinen jej poskytovat nejméně ve výši horní hranice stravného
stanovené v § 176 odst. 1. Zaměstnavatel uvedený v části sedmé hlavě III
může poskytovat stravné zahraničnímu zaměstnanci až do výše dvojnásobku
stravného stanoveného ve větě první a kapesné až do výše 40 % takto
sjednaného nebo určeného stravného.
Samozřejmě i zde platí krácení podle §170 (části sedmé ZP), odst. 5 Z toho
vyplývá, že zaměstnanci po krácení např. při celodenním stravném náleží
částka na občerstvení (zároveň platí sazby z odstavce 2 - aktuální sazby
pro jednotlivé státy viz.:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cestovni_nahrady_50998.html
Ještě jednou tedy výsledek: pokud je zaměstnanci poskytnuta strava, náleží
mu částka na občerstvení (po patřičném krácení) - u nás musí uvádět zdroj
úhrady, ze kterého tento rozdíl uhradíme Pokud je mu poskytnuta finanční
hotovost za účelem stravování, je nutné, aby uvedl, kolik mu bylo
poskytnuto, a je-li to méně, než by mu náleželo dle zákona, je třeba rozdíl
doplatit, pokud více, pak nic nevrací a tuto částku ani nedaní. Toto je
alespoň systém, kterým se řídíme my.

Tento rozbor by mohl být podkladem pro eventuální dotazy na jednotlivých univerzitách, které podle
diskuse, která se na semináři rozvinula, někdy vznikají. K diskusi přispěly i zástupkyně programu
AKTION. V programu CEEPUS je stanoveno, že učitel dostane na stáži v zahraničí stipendium
pokrývající ubytování a stravování, český stipendista dostane proplacenou cestu a jiné finance
program nemá.
Odlišnosti v jednotlivých zemích – např. vyplácení stipendií řízené ministerstvy jednotlivých zemí – je
třeba mít na zřeteli a eventuálně je stipendistům vysvětlit.
Freemoveři mají termín přihlášek 30.11., až po přihlášení v sítích – po zpracování přihlášek v sítích je
teprve možné zjistit počet volných měsíců, které mají NK pro freemovery k dispozici – bývá to až
v lednu. Projevuje se velký zájem freemoverů o ČR.
Mobilita administrativních pracovníků – s touto otázkou je třeba se obracet na program celoživotního
vzdělávání, se kterým pracuje NAEP (odkaz na webu DZS).
Letter of Confirmation – vyplňuje partner/koordinátor sítě, u freemoverů hostitelská Národní kancelář.
Je třeba kontrolovat datum, stalo se, že v případě dvou stáží jednoho člověka zůstalo v systému to prvé
datum.
Podmínka full time učitele: CCO zařadí podrobnější vysvětlení: když má učitel např. 80% úvazek,
není třeba ho z programu vyřadit.
Above quota – možnost vyjet v rámci sítě, pokud jsou volné měsíce podobně jako pro freemovery. Je
to ale jednodušší přihlašování. Je vhodné informovat hostitelskou NCO a partnera.
Vyúčtování mobilit: komunikace mezi partnerem – kvestorem – NCO-CZ – ministerstvem, předběžné
vyúčtování se překládá Národní kanceláři v září podle Pokynů financování.
• CEEPUS II, CEEPUS III, pohled Ústřední kanceláře CEEPUS na výzvy a výhledy programu;
otázky a odpovědi – Mag. Elisabeth Sorantinová, ústřední tajemnice CEEPUS

Prezentace Riding the Tiger:
• vhodný termín „CEEPUS universe“, ne země CEEPUS – jelikož ne všechny země
uznaly nezávislost Kosova
• statistiky fungování sítí
• statistiky Joint programmes
• statistiky změny počtu stipendijních měsíců v průběhu let
• vyplácení stipendií v souvislosti s finanční krizí
• Ministerská cena a její kritéria
• Vývoj programu CEEPUS I - III
• Novinky CEEPUS III:
- CEEPUS III plus pracovní program a pravidla
- konference společného výboru ministrů zúčastněných zemí se bude konat jen 1x za 2
roky, první v r. 2013; schůzky úředních představitelů každý rok
- bude platit 7 let s možností prodloužení
- nový depozitář - CCO
- schůzky koordinátorů mohou být hrazeny z nevyužitých měsíců
- sítí se může účastnit tzv. tichý partner – jakékoliv instituce nebo firmy, na pozvání
zapojené univerzity, nemohou ale čerpat finanční prostředky
- společné doktorské programy a společné vedení disertací
- handicapovaní studenti mohou dostat stipendijní měsíce navíc
- nově se mohou pořádat exkurze o délce minimálně 3 dny, s kredity
- TV CEEPUS: ORF/BR alpha Students TV – každé druhé pondělí
- cena ministrů – vítězná AT-12 používá i e-learning
- Europe now – možnost soutěže pro stipendisty, tento projekt měl i party ve Vídni.
Několikrát ročně probíhá hodnocení příspěvků.
- celkový počet zapojených studentů a učitelů do programu CEEPUS ve všech zemích:
28 114
Další návrhy Národní komise ČR:
o na webu by mohla být mapka zemí CEEPUS – bez hranic, jako je v prezentaci CCO, zkusíme
připravit;
o struktura projektu by se mohla víc podobat hodnoticím kritériím; jsou tu ale i hodnocené věci,
které vyplývají z celého textu projektu.
Obligations: CCO zhodnotí možnosti zdůraznit společné a naopak v jednotlivých zemích rozdílné
podmínky.
Finální Traffic Sheet pro odjíždějící i přijíždějící stipendisty lze najít na webu: sítě, u jednotlivých
institucí – i pod statistikou.
Umělecké univerzity – speciální přístup k Joint Programmes.
• Zakončení s poděkováním všem zúčastněným za živou diskusi i za zaslání některých otázek
předem; návrh příštího semináře: na Moravě, pravděpodobně v Ostravě
Kromě prezentace programu CEEPUS a informace o dalších programech DZS byla k dispozici i
příloha Mozaika časopisu Kompas s článkem o zkušenostech stipendistů CEEPUS (na webu DZS CEEPUS, Pro stipendisty, Alumni), plakáty CEEPUS, záložky s uvedením výhod CEEPUS pro
univerzity, dohoda CEEPUS III včetně pracovního programu a pravidel a Informace o DZS. Uvedené
materiály jsou pro zájemce k dispozici v Národní kanceláři i s prezentací CCO.
RNDr. Jitka Nováková
Vedoucí Národní kanceláře CEEPUS ČR

