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Metodické pokyny k Fondu mobility UK 

Platné pro jarní kolo 2023-1 
 

V souladu se Statutem Fondu mobility UK (dále jen FM UK) je cílem Fondu mobility 

UK finanční podpora zejména pro:  

a. studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry, 

b. účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí, 

c. krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí, 

d. studium zahraničních studentů na univerzitě, 

e. studium zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě 

 

V souladu s Prioritami FM UK pro rok 2023 jsou v rámci kalendářního roku 

vyhlašována dvě kola pro příjem žádostí o finanční příspěvky. 

Univerzitní uzávěrka pro příjem žádostí do jarního kola byla stanovena na 31.3.2023, je 

však nutné řídit se uzávěrkou fakultní (více v odstavci Termíny podání žádostí o finanční 

příspěvek). 

Žádosti o finanční příspěvek z FM UK se odevzdávají prostřednictvím elektronické 

aplikace IS Věda UK. 

 

Studentská mobilita 

O finanční příspěvek z Fondu mobility UK může žádat student prezenční formy studia 

(bakalářská, magisterská doktorská forma).  

Fond mobility UK je určen na podporu dlouhodobých mobilit, prostředky nejsou určeny 

k financování účasti na krátkodobých studentských konferencích. Finanční příspěvek na 

realizaci kratších pobytů lze získat z programu Podpora internacionalizace UK, který přispívá 

na mobilitu v délce do tří týdnů. 

 

Studentská mobilita se v rámci Fondu mobility UK realizuje v kategoriích: 

a. studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry, 

b. účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí, 

c. krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí, 

d. studium zahraničních studentů na univerzitě 

 

Bližší specifikace kategorií pro studentskou mobilitu: 

Kategorie b. 

Zpravidla se jedná o stáže v délce 1 až 2 kalendářní měsíce.  

V této kategorii budou žádat např. studenti lékařských fakult, kteří plánují vycestovat 

prostřednictvím IFMSA Česká republika, z. s. 

 

Kategorie c. 

Pobyty jsou určeny především pro studenty doktorského studijního programu za účelem 

výzkumné práce. 

 

Kategorie d. 
Finanční příspěvek pro zahraniční studenty, kteří na půdu UK přijíždějí na základě 

meziuniverzitních dohod. O příspěvek žádá fakulta, na které bude zahraniční student studovat.  

 

Maximální délka období, na kterou lze poskytnout finanční příspěvek z Fondu mobility 

UK ve studentských kategoriích, je 12 kalendářních měsíců. 

 

https://cuni.cz/UK-9185.html
https://cuni.cz/UK-12388.html
https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword
https://cuni.cz/UK-9030.html
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Každý student, který si hodlá podat žádost o finanční příspěvek, musí být schopen 

formulovat přesné cíle, kterých chce během své mobility dosáhnout. 

Větší pravděpodobnost úspěchu při získávání finančního příspěvku mají výjezdy 

studentů v prvním ročníku dvouletého prezenčního magisterského programu nebo výjezdy 

studentů ve čtvrtém ročníku pětiletého prezenčního magisterského programu. 

Při posuzování žádostí o finanční příspěvek bude přihlíželo i k dosavadní délce doby 

studia. Žadateli se doporučuje studovat ve standardní době studia. 

 

V souladu se čl. 4 Statutu Fondu mobility UK bude finanční příspěvek v daných 

kategorií pro studenty určen především na úhradu nákladů spojených s cestou, nákladů na 

ubytování a stravování, školného či poplatků za mezinárodní studijní nebo odborné akce. 

 

Akademická mobilita 

Akademická mobilita se v rámci Fondu mobility UK realizuje v kategoriích: 

c. krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí, 

e. studium zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě 

 

Bližší specifikace kategorií pro akademickou mobilitu: 

Kategorie c. 

Kategorie určená pro akademické pracovníky za účelem účasti na vědeckých 

a výzkumných akcích v zahraničí, které jsou v souladu s Prioritami FM UK pro rok 2023.  

Fond mobility UK podporuje zaměstnaneckou mobilitu akademických pracovníků za 

předpokladu, že takový akademický pobyt bude přínosem pro univerzitu (nikoliv individuálním 

přínosem pro samotného žadatele). 

 

Kategorie e. 

Žádoucí délka pobytu zahraničních profesorů na půdě UK je jeden či dva semestry. 

Kratší pobyty zahraničních akademiků na půdě UK musí být řádně zdůvodněny v souladu 

s Prioritami FM UK pro rok 2023. Očekává se také podrobný rozpis náplně takového pobytu 

(přehled přednášek apod.). 

V souladu se čl. 4 Statutu Fondu mobility UK bude finanční příspěvek v dané kategorii 

určen především na úhradu nákladů spojených s cestou a nákladů na ubytování a stravování. 

 

Pobyty ukončené, stávající a budoucí 

Finanční prostředky z FM UK se přidělují pouze na mobilitu budoucí. Pokud se výjezd 

do zahraničí či pobyt na UK už uskutečnil a byl ukončen před termínem univerzitní uzávěrky 

jarního kola FM 2023, není možné ho zpětně podpořit. 

Univerzitní uzávěrka jarního kola 2023-1 proběhne dne 31.3.2023. Pobyty s termínem 

zahájení od 1.4.2023 mohou být ze strany Rady Fondu mobility UK podpořeny bez ohledu na 

termín konání jarního zasedání Rady Fondu mobility UK. 

  

https://cuni.cz/UK-9185.html
https://cuni.cz/UK-12388.html
https://cuni.cz/UK-9185.html
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Pokud žadatel získal finanční podporu na plánovaný budoucí pobyt a později se 

rozhodne pobyt v zahraničí prodloužit, není možné žádat o další dofinancování z FM UK. 

Původní přidělené prostředky slouží jako iniciační prvek. Další setrvání v pobytu je žádoucí 

pouze tehdy, pokud si žadatel prostředky pro další pobyt zajistí od místní univerzity či jinou 

cestou. 

 

Další finanční krytí pobytu 

Lze očekávat, že žadatel se bude pokoušet zajistit finanční podporu i z jiných zdrojů.  

Prostředky přidělené z Fondu mobility UK nelze využít k dofinancování nákladů 

spojených s účastí na programu Erasmus+.  

Pokud bude žadatel čerpat finanční podporu z jiných zdrojů, aby svůj pobyt 

dofinancoval, je povinen tyto zdroje v žádosti o finanční příspěvek uvést (kolonka 

dofinancování). 

Žadatel je také povinen ověřit si, že finanční podpora z jiných finančních zdrojů 

současně umožňuje pobírat příspěvek z FM UK. 

 

Výše požadovaného příspěvku 

Fond mobility UK poskytuje finanční příspěvek, který však nepokrývá všechny cestovní 

náklady. Přidělená částka pokrývá náklady na požadovanou akci maximálně jednou polovinou, 

současně je však stanovena horní hranice přidělené částky. 

Od žadatele je očekáváno, že svůj rozpočet na plánovaný pobyt bude koncipovat 

přiměřeným způsobem. Pokud budou jednotlivé částky na cestovné, ubytování, stravné a jiné 

položky výrazně překračovat obvyklé sumy, může to být důvodem k úplnému zamítnutí žádosti. 

Pokud by měl žadatel v úmyslu umělým navýšením jednotlivých položek rozpočtu pokrýt 

veškeré pobytové náklady, vystavuje se nebezpečí úplného zamítnutí žádosti. 

Výpočet finančních požadavků na základě platných diet pro pobyty v zahraničních 

zemích není považován za vhodný. Obecně jsou přidělovány částky nižší, které odpovídají 

úspornému stylu života. 

Přidělený finanční příspěvek je vázán na konkrétního žadatele, konkrétní projekt, 

cílovou zemi a termíny realizace. 

 

Formální podoba žádosti 

Žadatel je povinen dbát na formální stránku žádosti. Chybějící povinná příloha nebo 

nedostačující motivační dopis mohou být důvodem nepřidělení finančního příspěvku. 

Žadatel dbá na přesný popis harmonogramu a náplně pobytu, dále na přesnou formulaci 

cílů, přínosu a očekávaných výsledků. 

Akceptační dopisy v podobě e-mailu nejsou přijímány. 

 

Změny v odevzdané žádosti o finanční příspěvek 

Pokud žadatel odevzdal svou žádost prostřednictvím IS Věda UK a termín fakultní 

uzávěrky ještě neproběhl, může požádat fakultního referenta pro FM o vrácení žádosti za 

účelem změny či doplnění. 

Pokud již proběhla univerzitní uzávěrka, není takový postup vrácení z administrativních 

důvodů možný. Všechny žádosti evidované v IS Věda UK se po univerzitní uzávěrce daného 

kola považují ve svém znění za platné. 

V případě nutnosti může žadatel zaslat univerzitnímu referentovi sken podepsané 

žádosti o změnu, ve které vypíše požadavek a důvod vedoucí ke změně. Rada FM UK však 

není povinna k takové dodatečné žádosti o změnu přihlédnout a evidovaný projekt o finanční 

příspěvek může být zamítnut. 

 



4 
 

Termíny podání žádostí o finanční příspěvek 

Univerzitní uzávěrky pro příjem žádostí o finanční příspěvek jsou každý kalendářní rok 

ve dnech 31.3. (jarní kolo) a 31.10. (podzimní kolo). Tyto termíny, které jsou zveřejňovány na 

webových univerzitních stránkách, jsou závazné pro fakulty či součásti k podání žádostí na 

rektorát UK. 

Jednotlivé fakulty a součásti si však stanovují vlastní (často dřívější) termíny pro 

předložení žádostí. Tyto fakultní uzávěrky jsou pro žadatele směrodatné a každý uchazeč, který 

chce podat žádost o příspěvek z Fondu mobility UK, se jimi musí řídit. RUK tyto fakultní 

uzávěrky plně respektuje. Informace o fakultní uzávěrce hledejte na webu fakulty, případně se 

obraťte na fakultního referenta pro agendu FM UK. 

Rada FM UK posuzuje žádosti do 30 dnů od konce lhůty pro podávání žádosti (od 

univerzitní uzávěrky). Rada FM UK si vyhrazuje právo vyžádat si od žadatele případná 

doplnění k původní žádosti. 

Finanční částky navržené Radou FM schvaluje kolegium rektorky. 

 

Povinnosti po návratu ze zahraničního pobytu 

Po skončení pobytu je student/akademický pracovník, který příspěvek na pobyt obdržel, 

povinen vypracovat závěrečnou zprávu. Formuláře závěrečných zpráv je možné nalézt 

v aplikaci IS Věda UK v sekci Pravidla. Závěrečná zpráva se vkládá do elektronické verze 

podpořeného projektu na záložku s názvem „Závěrečná zpráva“. Materiály je třeba dodat do 

30 dnů od skončení pobytu. 

V případě pobytů, které započaly v jednom kalendářním roce a jsou ukončeny v dalším 

kalendářním roce, je úspěšný žadatel povinen dodat průběžnou zprávu o realizaci pobytu do 

15. prosince daného kalendářního roku. Tato průběžná zpráva se také vkládá do elektronické 

verze podpořeného projektu na záložku s názvem „Závěrečná zpráva“. 

 

Stáže přes IFMSA Česká republika, z. s.  

Studenti lékařských fakult, kteří chtějí realizovat stáž prostřednictvím IFMSA ČR, z. s., 

mají za povinnost postupovat v souladu nejen s metodickými pokyny pro jarní kolo FM 2023, 

ale i v souladu s metodickými pokyny určenými pro tento typ lékařských stáží.  

Studenti své žádosti odevzdávají pouze v kategorii b. účast na mezinárodních studijních 

nebo odborných akcích studentů v zahraničí. Zařazení žádosti do jiné kategorie může být 

důvodem pro nepřidělení finančního příspěvku z důvodu nesplnění formálních podmínek. 

Výjezdy na lékařské stáže bude Rada FM UK podporovat za předpokladu, že 

v žádostech o finanční příspěvek budou doloženy všechny požadované přílohy a jasně 

a konkrétně definovány tyto náležitosti: cílová země, délka pobytu, program a náplň stáže. 

Metodické pokyny pro stáže IFMSA ČR, z. s. jsou k dispozici na rektorátním webu 

k Fondu mobility UK v sekci „důležité dokumenty“ k jarnímu kolu FM 2023 (odkaz: 

https://cuni.cz/UK-43.html). 

https://cuni.cz/UK-43.html
https://cuni.cz/UK-43.html

