
 

Poskytnutí informace na žádost v souladu se zákonem  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

v platném znění 

 

Povinný subjekt:  Dům zahraniční spolupráce 

Sídlo:     Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 110 00 

IČO:    61386839 

 

Dne 10.9. 2020 obdrželo DZS žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k níže 
uvedeným dotazům. 

Anonymizovaný text žádosti: 

1. Jaký je postup při výběrovém řízení na EHP? Rozhoduje se o nominacích na 
katedrách, nebo na děkanátu? 

2. Můžou na FF UK diskriminovat katedru psychologie z výběrového řízení? Mohou 
na FF UK vyhlásit výběrové řízení pouze na některých katedrách? Jak mám 
postupovat, pokud celá fakulta nevyhlásila výběrové řízení na katedrách? 

3. Kolik studentů jelo na studijní pobyt v programu Erasmus+ v prvním semestru 
prvního ročníku jakéhokoliv studijního cyklu a studia za poslední 4 roky z FF UK a 
z Karlovy Univerzity celkově. 

4. Kolik studentů bylo nominováno na EHP v prvním semestru prvního ročníku 
jakéhokoliv studijního cyklu a studia za poslední 4 roky z FF UK a z Karlovy 
Univerzity celkově. 

5. Prosím o poskytnutí smlouvy, na základě které může Karlova Univerzita nominovat 
studenty na studium v zahraničí v rámci EHP a v programu Erasmus+. 

6. Existuje psaná podmínka, že si student nemůže podat přihlášku na EHP nebo 
Erasmus +v době přerušeného studia? 

7. Jak mám postupovat, pokud pro mě platí jiná pravidla na FF UK než pro jiné 
studenty například z hlediska výběrových řízení? Jak se má postupovat při 
diskriminaci? 

  



 

 

Odpovědi na žádost: 

1. Jaký je postup při výběrovém řízení na EHP? Rozhoduje se o nominacích  
na katedrách, nebo na děkanátu?  
Pravidla Programu Vzdělávání Fondů EHP stanovují, že výběrové řízení je v kompetenci 
vysílající instituce. Vysílající instituce si sama nastavuje kritéria, podle kterých bude 
zájemce vybírat.  

2. Můžou na FF UK diskriminovat katedru psychologie z výběrového řízení? Mohou na FF 
UK vyhlásit výběrové řízení pouze na některých katedrách? 
V rámci Programu Vzdělávání Fondů EHP lze výběrové řízení omezit jen na určité 
katedry/obory; takové omezení nelze obecně považovat za diskriminaci. Jak je uvedeno 
v odpovědi na otázku č. 1, výběrové řízení na obsazení jednotlivých míst je plně 
v kompetenci vysílající instituce, která musí postupovat v souladu s grantovou 
smlouvou. Například: projekt se může zaměřovat na jednu určitou skupinu studentů – 
může být zvolen určitý obor nebo stupeň studia. Zohledňují se také požadavky 
přijímající instituce (např. na oborovost či stupeň studia).  

3. Jak mám postupovat, pokud celá fakulta nevyhlásila výběrové řízení  
na katedrách? 
Aplikovatelná pravidla nestanovují, na jaké úrovni má být vyhlášeno výběrové řízení; v 
rámci Programu Vzdělávání Fondů EHP je výběrové řízení v kompetenci vysílající 
instituce. Subjekt vně vysílající instituce tedy nemůže o výběrovém řízení rozhodovat. 
Lze proto doporučit vyčkat na vyhlášení výběrového řízení ze strany vysílající 
instituce.       

3. Kolik studentů jelo na studijní pobyt v programu Erasmus+ v prvním semestru prvního 
ročníku jakéhokoliv studijního cyklu a studia za poslední 4 roky z FF UK a z Karlovy 
Univerzity celkově. 

 
Dům zahraniční spolupráce poskytuje v rámci přiložené tabulky data, která má 
k dnešnímu dni k dispozici. Výkaznictví v programu Erasmus+ umožňuje níže uvedené 
rozlišení na úrovni Univerzity Karlovy (nikoliv na úrovni jednotlivých fakult). 

Studijní cyklus ZS 
2016/2017 

ZS 2017/2018 ZS 2018/2019 ZS 2019/2020 

bakalářský, 
magisterský, 1.ročník 

Mobilita studentů za účelem studia není pravidly programu 
umožněna  



 

v 1. ročníku bakalářského studia / magisterského „dlouhého“ 
studia. 

bakalářský, 
magisterský, 2. a vyšší 
ročník 

473 539 504 540 

magisterský navazující, 
4. a vyšší ročník 
magisterského studia 

148 123 156 116 

doktorský  1 2 4 5 

 
4. Kolik studentů bylo nominováno na EHP v prvním semestru prvního ročníku 

jakéhokoliv studijního cyklu a studia za poslední 4 roky z FF UK a z Karlovy Univerzity 
celkově. 
Dům zahraniční spolupráce požadovanou informací nedisponuje. 

 
5. Prosím o poskytnutí smlouvy, na základě které může Karlova Univerzita nominovat 

studenty na studium v zahraničí v rámci EHP a v programu Erasmus+. 
Univerzita Karlova vysílá studenty na studijní pobyty hrazené z Programu Vzdělávání 
Fondů EHP a na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na základě příslušné 
grantové smlouvy uzavřené s Domem zahraniční spolupráce. Smlouvy byly tazateli 
poskytnuty do deseti dnů. 

 
6. Existuje psaná podmínka, že si student nemůže podat přihlášku na EHP nebo Erasmus 

+ v době přerušeného studia? 
Podle pravidel Programu Vzdělávání Fondů EHP i programu Erasmus+ musí být 
účastník mobility po celou dobu výjezdu řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, 
přičemž lze uzavřít, že v době přerušení studia není osoba, jejíž studium je přerušeno, 
zapsána ke studiu. Osoba, která podmínku uvedenou v pravidlech příslušného 
programu nesplňuje, tedy nemůže být účastníkem mobility. 

 
7. Jak mám postupovat, pokud pro mě platí jiná pravidla na FF UK než pro jiné studenty 

například z hlediska výběrových řízení? Jak se má postupovat při diskriminaci? 
Týká-li se podezření z diskriminace např. výběrového řízení v rámci Programu 
Vzdělávání Fondů EHP, může se dotčená osoba s podnětem v uvedeném smyslu 
k prošetření věci obrátit na Dům zahraniční spolupráce.  

 
 


