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Vodňany, dne 28. 2. 2019 

Opatření proděkana pro zahraniční vztahy č. 1/2019 

Přidělování stipendií na podporu zahraničních pobytů studentů FROV 

JU v doktorských studijních programech v období 2019-2020 

V souladu s platným Stipendijním řádem Jihočeské univerzity v českých Budějovicích (dále jen 

Stipendijní řád JU) a Rozhodnutím děkana č. 12/2017 Podrobnosti k uplatňování Stipendijního 

řádu JU na FROV JU (dále jen RD č. 12/2017) se tímto opatřením upravuje způsob přidělování 

stipendií z fakultních zdrojů na pokrytí zahraničních pobytů studentů v doktorských studijních 

programech (DSP) na FROV JU. 

1) Zahraničním pobytem se pro účely tohoto opatření rozumí souvislý pobyt v zahraničí na 

hostitelské instituci vyjma Slovenska a země trvalého pobytu studenta v délce minimálně 30 

kalendářních dní. 

2) V případě uskutečnění zahraničního pobytu, mohou být studentům DSP formy studia 

přiznána stipendia ze zdrojů FROV JU v maximální výši na měsíc pobytu dle následující 

tabulky: 

Skupina Maximální výše podpory na měsíc 
zemí pobytu (v Kč) 

Skupina O 35000 

Skupina 1 33 000 

Skupina 2 30000 

Skupina 3 25 000 

Skupina O Skupina 1 Skupina 2 
USA ostatní země mimo Evropu Belgie 
Kanada Dánsko Francie 
Japonsko Finsko Itálie 
Austrálie, NZ Irsko Kypr 
JAR Island Malta 

Lichtenštejnsko Německo 

Lucembursko Nizozemsko 
Norsko Portugalsko 
Švédsko Rakousko 
Velká Británie Řecko 
Švýcarsko Španělsko 

Rusko 

Zátiší 728/11, 389 25 Vodňany, česká republika T/ +420 387 774 601 F/ +420 387 774 786 
Vyřizuje: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. 

Skupina 3 
Bulharsko 
Estonsko 
Chorvatsko 
Litva 
Lotyšsko 
Maďarsko 

Makedonie 
Polsko 
Rumunsko 
Slovensko 
Slovinsko 

Turecko 

ostaní země Evropy 

www.frov.jcu.cz 
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3) Maximální výše podpory na zahraniční pobyt není nároková. Skutečná výše podpory se odvíjí 

od disponibilních prostředků fakulty- děkanátu, ústavů, laboratoří a pracovišť. 

4) Pokud má student podporu na zahraniční pobyt z dalších specifických programů, které 

umožňují podporu vyšší, než je uvedeno v tabulce v odst. 1, nebude žádná další podpora 

z fakultních zdrojů možná. Stejně tak nemusí být přiznáno stipendium z tzv. centrálních 

fakultních zdrojů (viz odst. 5}, pokud podpora z dalších specifických programů neumožní 

kofinancování podpory na zahraniční pobyt z centrálních zdrojů nebo pokud bude tato 

podpora tvořit více jak polovinu z maximální výše podpory uvedené v tabulce v odst. 2. 

5) Stipendia ze zdrojů FROV JU, která mohou být využita na podporu zahraničního pobytu, jsou: 

i) stipendium na podporu studia v zahraničí (kromě jiných specifických programů se jedná i o 

tzv. centrální fakultní zdroje - program ERASMUS+ a IP) v případě studijního i pracovního 

pobytu a ii) stipendium na podporu výzkumu, vývoje a inovací v případě pracovního pobytu 

spojeného s výzkumnou činností laboratoře (např. z týmových projektů GA JU, individuálních 

projektů GA JU, RVO laboratoří či ústavů}. 

6) Student DSP, který se chce ucházet o částečnou podporu na pobyt v zahraničí z centrálních 

fakultních zdrojů (ERASMUS+ a IP) v následujícím období (zpravidla období jednoho roku 

dopředu), se bude řídit pokyny ve výzvě zaslané e-mailem od referentky pro PhD studium a 

zahraniční vztahy. Pokud student svůj záměr v požadovaném termínu nenahlásí, nemusí mu 

být podpora z centrálních zdrojů v období, pro nějž byla vyhlášena výzva, poskytnuta. 

7) Studentům DSP, kteří se budou ucházet o podporu na zahraniční pobyt z centrálních zdrojů, 

bude podpora na zahraniční pobyt přidělována na základě výsledku výběrového řízení. 

Podrobnosti o organizaci výběrových řízení na podporu zahraničních pobytů z centrálních 

zdrojů upravuje příslušné opatření děkana (Opatření děkana č. 6 I 2019). Pobyty v zemích EU 

kratší než 2 měsíce (tzn. bez podpory Erasmus+) budou ve výběrovém řízení pro přiznání 

stipendia z centrálních zdrojů znevýhodněné. 

8) Celkovou výši stipendia a zdroj na podporu zahraničních pobytů studentů z centrálních 

zdrojů (program ERASMUS+, IP a interní výzva JU) určí proděkan pro zahraniční vztahy. Na 

tomto základě bude student vyzván referentkou pro PhD studium a zahraniční vztahy 

k vyplnění a doložení potřebných dokumentů. 

9) Po přidělení stipendia z centrálních zdrojů mohou být studentům do maximální částky dle 

tabulky v odst. 2) přiděleny i další typy stipendií (zejména stipendium na podporu výzkumné, 

vývojové a inovační činnosti z týmových a individuálních projektů GA JU, RVO laboratoří či 

ústavů), a to v souladu s ustanoveními RD č. 12/2017. Maximální výše podpory není 

nároková. 

10) V případě, že student nedostane podporu z centrálních zdrojů, neztrácí nárok na přidělení 

stipendia z jiných fakultních zdrojů (např. z týmového a individuálního projektu GA JU, RVO 

laboratoří či ústavů). Přidělení podpory z těchto zdrojů se řídí ustanoveními RD č. 12/2017. 
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11) Minimální délka zahraničního pobytu je 30 kalendářních dní. Mobilita musí být vždy 

plánována na celé měsíce (30 denní období). 

12) V případě předčasného ukončení či přerušení zahraničního pobytu je student povinen vrátit 

příslušnou část vyplaceného stipendia dle specifických pravidel příslušných stipendijních 

programů, nebo na základě posouzení proděkanem pro zahraniční vztahy. Výše a podmínky 

vrácení stipendia, či jeho části, společně s odůvodněním budou součástí rozhodnutí děkana 

doručeného studentovi dle pravidel JU a FROV JU. 

13) O výjimkách z tohoto opatření rozhoduje proděkan pro zahraniční vztahy po projednání 

v kolegiu děkana. 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 3. 2019. 

~~~ 
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. 
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