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 10.1.2021 obdržel Povinný subjekt žádost o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „InfZ“).
Shrnutí obsahu žádosti:
Žadatel v rámci své žádosti požádal o poskytnutí následujících informací:
1.
2.
3.
4.
5.

Je v gesci Povinného subjektu monitorovat činnost vysílající instituce v souvislosti
s organizací mobilit v rámci Programu Vzdělávání Fondů EHP?
Je či není povinností vysílající instituce uvádět informaci ohledně provedení
aktualizace obsahu svých internetových stránek?
Je povinností vysílající instituce mít při výběrovém řízení v rámci Programu Vzdělávání
Fondů EHP zveřejněnu informaci ohledně konkrétních členů výběrové komise?
Může si vysílající instituce při výběrovém řízení v rámci Programu Vzdělávání Fondů
EHP sama určovat, pro koho jsou podmínky výběrového řízení platné?
Je možné se hlásit do výběrového řízení ohledně realizace vysokoškolské mobility
(Program Vzdělávání Fondů EHP, Erasmus+) s přerušeným studiem?

Odpověď na žádost:
1.

2.

3.

Povinný subjekt v souladu se zněním své zakladatelské listiny plní úkoly související
s realizací, administrací, propagací a hmotným zabezpečením evropských
vzdělávacích programů. Povinný subjekt může provádět monitoring plnění povinností
vyplývajících pro příslušnou vysílající instituci ze závazných dokumentů.
Povinný subjekt sděluje, že v gesci povinného subjektu není vysílající instituci uložena
povinnost uvádět na internetových stránkách vysílající instituce údaje ohledně
aktualizace obsahu těchto internetových stránek.
V souladu s dokumentem Guide for Applicants platí, že „proces výběru a následného

přidělení

podpory

musí

být

spravedlivý,

transparentní,

konzistentní

a

zdokumentovaný a dostupný všem stranám zapojeným do výběrového řízení.“ Na
4.

5.

jeho základě je výběrové řízení plně v gesci každé vysílající instituce.
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, a musí postupovat v souladu s grantovou smlouvou.
Současně platí, že vysílající instituce je v uvedené souvislosti povinna respektovat
zákaz diskriminace, na jehož základě podmínky nastavené v rámci konkrétního
výběrového řízení musí platit pro všechny účastníky, na které se vztahují. To se týká
rovněž případné změny podmínek, je-li v rámci konkrétního výběrového řízení
přípustná.
Povinný subjekt opakovaně sděluje, že 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.

