
Otázky spojené se zrušením jarního kola Fondu mobility 2020-1 
 
Otázka: 
Vzhledem k situaci někteří hostující akademici budou vyučovat online, tedy do České 
republiky nepřiletí. Předpokládáme ale, že stále můžeme využít přiznaný příspěvek z 
FM pro zaplacení odměny za výuku (mzdy). Peníze, které k tomu využity nebudou, 
budou vráceny na RUK (formou storna). Je to takto v pořádku?  
 
Odpověď RUK 
Ano, z přiděleného příspěvku se uhradí pouze mzda hostujících akademiků a zbytek 
peněz se vrátí na RUK. Do závěrečné zprávy se uvede, že akademik nemohl přijet 
z důvodu světové pandemie. Závěrečná zpráva a další podklady s tím spojené by 
měly být do aplikace nahrány dle platných pravidel FM. 
 
Student: 
Myslíte, že můžeme očekávat ještě nějaké doplňující informace, jestli třeba budeme 
moci žádat o podporu zpětně nebo jakkoli jinak? Asi nebudu sám, kdo už si 
s předstihem pořídil letenky (jsou pak levnější), nechal se naočkovat apod. 
Samozřejmě je dost reálná možnost, že stáž pro tento termín (červen až červenec) 
zruším… 
 
Odpověď RUK 
Doporučujeme Váš výjezd odložit na příští kalendářní rok, pokud je to možné, a 
zažádat si o podporu v jarním kole 2021. O možnosti zpětné refundace prozatím 
nebylo ze strany vedení UK rozhodnuto. 
 
Otázka: 
Bude žadatel moci požádat o příspěvek z FM v podzimním kole, tedy zpětně tak, aby 
případná podpora refundovala pobyt plánovaný na září/říjen/listopad? 
 
Odpověď RUK 
O možnosti zpětné refundace prozatím nebylo ze strany vedení UK rozhodnuto.  
 
Otázka: 
Žadateli byla přidělena podpora z POINTu na krátkodobou akci v roce 2020. Akce se 
nekoná, byla přesunuta na rok 2021. Má fakulta vracet peníze na RUK? Bude částka 
automaticky zaslána v roce 2021 na realizaci akce? 
 
Odpověď RUK 
Přidělené peníze je nutné vrátit, protože byly vyplaceny z prostředků na rok 2020. 
Z prohlášení rektora na webu cuni.cz: Studenti, kteří obdrželi podporu ze strany 
univerzity prostřednictvím některé z interních soutěží a nyní nemají možnost danou 
aktivitu realizovat, mohou počítat s tím, že jejich přednostní pozice bude posunuta a 
zachována pro další semestr/rok. 
  



Otázky: 
1. Budou v podzimním kole FM upřednostněny žádosti žadatelů z jarního kola, pokud 

znovu podají žádost? Budou navýšeny finanční prostředky, které se v podzimním 
kole budou rozdělovat? 

O navýšení finančních prostředků se neuvažuje. Upřednostnění žádostí není 
plánováno, nicméně fakulta může tento fakt zohlednit v doporučujícím dopise. 
  
2. Bude prosím možné v podzimním kole FM získat financování na stáž probíhající 

v termínu od října 2020 do března 2021? Bude možné získat podporu na celý 
pobyt, nebo jen jeho část? 

Žadatel si žádost podat může, v žádosti uvede termín realizace od října 2020 do 
března 2021. Dle platných pravidel by přidělení zpětné refundace nebylo možné, 
případná finanční podpora bude přidělena na měsíce budoucí (např. prosinec až 
březen). 
O možnosti zpětné refundace prozatím ale nebylo ze strany vedení UK rozhodnuto. 
 
Otázky: 
1. Znamená to, že jsou výjezdy studentů zcela zrušeny, resp. 

nedoporučovány k realizaci? 
Na základě vyjádření pana rektora na webu cuni.cz jsou jakékoliv zahraniční cesty až 
do odvolání zakázány. Je nutné vyčkat na vývoj situace. Během měsíce června má 
pak rektor rozhodnout o cestování do zahraničí do konce kalendářního roku 2020. 
 
2. Případně pokud by se našel jiný zdroj financování, lze je uskutečňovat 

(samozřejmě za předpokladu ukončení vládních opatření, které by tomu 
zamezovaly)? 

Ano, v takovém případě bude možné výjezd realizovat. Opět ale záleží na rozhodnutí 
vlády ČR, na základě kterého se dá předpokládat, že i pan rektor upraví své 
prohlášení. 
 
3. Bude se k tomu, že nemohli vyjet z důvodu zrušení FM přihlížet v jejich případných 

žádostech v dalších kolech?   
Upřednostnění nyní „znevýhodněných“ žádostí není plánováno, nicméně fakulta může 
tento fakt zohlednit v doporučujícím dopise. 
 
4. Pokud podzimní kolo platí, platí tedy i dodání nominací z fakult na MU dohody na 

příští akademický rok? 
Dle vyjádření vedoucího OZV RUK pana Mgr. Vratislava Kozáka se i nadále držíme 
pracovního harmonogramu – platí i pro nominace. 
 
5. Dvousemestrální mobilita, která začne v podzimním semestru. Je možné v 

podzimním kole FM požádat alespoň o finanční příspěvek na jarní/letní semestr?  
O možnosti zpětné refundace prozatím nebylo ze strany vedení UK rozhodnuto. 
Zpětná refundace prvního semestru zřejmě nebude možná, žadatel si ale může podat 
žádost do podzimního kola 202-2 a žádat o podporu na jarní/letní semestr v roce 2021. 
  



Otázka: 
1. Žadatel si v jarním kole podával žádost o příspěvek na studijní stáž v termínech 

červenec/srpen. Vzhledem k aktuální situaci ohledně omezení pohybu přes 
hranice jde o předběžný dotaz. Za předpokladu, že dojde k postupnému uvolnění 
těchto opatření a studijní pobyt bude realizován v termínu původně hlášeném či 
posunutém, bude možné podávat žádost do podzimního kola FM (ačkoliv bude již 
pobyt ukončen) či by bylo možné využít jinou formu finanční podpory? 

V tomto případě doporučujeme, pokud je to možné, výjezd odložit na podzim 2020 
nebo až na rok 2021. Dle platných pravidel nebude zpětná refundace z podzimního 
kola 2020-2 možná. Žadatel by musel hledat jiné zdroje podpory. 
O možnosti zpětné refundace prozatím ale nebylo ze strany vedení UK rozhodnuto. 
 
2. Žadatelka si v jarním kole podávala žádost na stáž v říjnu 2020. Bude takový 

pobyt zohledněn v podzimním kole? 
O možnosti zpětné refundace prozatím nebylo ze strany vedení UK rozhodnuto. 
Dle platných pravidel by zpětná refundace pobytu nebyla možná (to znamená 
refundace měsíce října a listopadu 2020), další měsíce budoucí mobility (od prosince 
2020) by mohly být z FM v podzimním kole 2020-2 podpořeny. Neplatí však plošně 
a automaticky pro všechny žadatele, záleží na rozhodnutí Rady FM. 
 
3. Žádosti z jara, které jsou na LFP ve stavu schválené fakultou, budou přesunuty 

do podzimního kola nebo stornovány? 
Přesun žádostí do podzimního kola 2020-2 nebude umožněn. Pro podzimní kolo je 
nutné založit nové žádosti. Všechny žádosti odevzdané do kola FM 2020-1, budou 
hromadně převedeny do stavu „vráceno“. Prosíme žadatele, aby své žádosti 
z aplikace nemazali. 
 
4. Mobility podpořené z FM 2019-2, které se momentálně nedají uskutečnit, bude 

možné posunout v rámci kalendářního roku? Bude možný jejich případný přesun 
do roku 2021? 

Ano, mobility pro rok 2020, které byly podpořeny z FM 2019-2 a které s ohledem na 
situaci není možné uskutečnit, se doporučují odložit na později v rámci kalendářního 
roku. 
Pokud se výjezd neuskuteční ani do konce roku 2020, bude nutné finanční prostředky 
vrátit na RUK, protože byly přiděleny z alokované částky na rok 2020. 
Pokud není možné výjezd realizovat v roce 2020, doporučuje se odložit realizaci až na 
rok 2021. V tomto případě pak platí vyjádření pana rektora, které bylo zveřejněno na 
webu cuni.cz: Studenti, kteří obdrželi podporu ze strany univerzity prostřednictvím 
některé z interních soutěží a nyní nemají možnost danou aktivitu realizovat, mohou 
počítat s tím, že jejich přednostní pozice bude posunuta a zachována pro další 
semestr/rok. 



Otázka: 

Student 4. ročníku magisterského studia podal žádost do jarního kola 2020-1. 
Plánoval mobilitu od září do prosince 2020. Přesun mobility na další rok by znamenal 
nutnost prodloužení standardní doby studia a vznik poplatků. 
 
Odpověď RUK 
O zpětné refundaci nebylo prozatím ze strany vedení UK rozhodnuto. 
Pokud student nechce studium prodlužovat, může mobilitu uskutečnit v plánovaném 
termínu za předpokladu, že pominou aktuálně platná opatření. Bude však muset 
hledat finance i z jiných zdrojů. 
Během měsíce června má pak rektor rozhodnout o cestování do zahraničí do konce 
kalendářního roku 2020. 
 
 


