
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
 

ze dne 24. května 2006 č. 607 
 

o zajištění širší účasti studentů z České republiky  
na studiu College of Europe 

 
 
 

V l á d a 
 
I. s c h v a l u j e způsob zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of 
Europe, uvedený v části III materiálu č.j. 758/06; 
 
II. s o u h l a s í s každoročním poskytováním nejvýše deseti vládních stipendií určených pro 
studium zaměstnanců ve správních úřadech, zaměstnanců v dalších organizačních složkách 
státu a úředníků územních samosprávných celků na College of Europe, kteří splní podmínky 
uvedené v bodě I tohoto usnesení;  
 
III. z r u š u j e ke dni 30. září 2006  
 
1. usnesení vlády ze dne 3. července 2002 č. 707, o finančním zajištění zaměstnanců ve 
správních úřadech na vybraném postgraduálním studiu,  
 
2. usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 353, o změně usnesení vlády ze dne 3. července 
2002 č. 707, o finančním zajištění zaměstnanců ve správních úřadech na vybraném 
postgraduálním studiu; 
 
IV. m ě n í ke dni 1. října 2006 
 
1. usnesení vlády ze dne 19. března 2003 č. 277, o členství České republiky ve správní radě 
College of Europe v Bruggách, tak, že zrušuje bod II/2 a 3 tohoto usnesení, 
 
2. usnesení vlády ze dne 5. dubna 2006 č. 359, k Vyhodnocení prvního funkčního období 
zástupce České republiky ve správní radě College of Europe a o jmenování zástupce České 
republiky do této správní rady pro druhé funkční období, tak, že se  
 
a) bod III uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 
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 „III. u k l á d á  
 
1. vedoucímu Úřadu vlády uhradit každoročně do 31. srpna členský příspěvek České 
republiky správní radě College of Europe tak, jak je uvedeno v bodě I/4 usnesení vlády ze dne 
19. března 2003 č. 277, o členství České republiky ve správní radě College of Europe v 
Bruggách, 
 
2. ministru vnitra předložit vládě do 30. dubna 2006 návrh na zajištění širší účasti studentů z 
České republiky při studiu na College of Europe.“, 
 
b) prováděcí doložka uvedeného usnesení doplňuje slovy „vedoucí Úřadu vlády“; 
 
V. u k l á d á  
 
1. 1. místopředsedovi vlády a ministru financí zvýšit, počínaje rokem 2007, rozpočet výdajů 
rozpočtové kapitoly Úřadu vlády o finanční prostředky ve výši 84 000,- EUR pro poskytnutí 
pěti vládních stipendií a promítnout tuto částku do výdajových rámců na další léta, 
 
2. vedoucímu Úřadu vlády  
 
a) koordinovat, počínaje dnem 1. října 2006, spolupráci s College of Europe za Českou 
republiku podle bodu I tohoto usnesení,  
 
b) provádět, počínaje rokem 2007, v rámci schváleného rozpočtu úhradu nejvýše deseti 
vládních stipendií podle bodu II tohoto usnesení ve výši odpovídající poplatku požadovanému 
College of Europe pro daný akademický rok, a to na účet College of Europe nejpozději do 30. 
září příslušného roku za ty studenty, kteří splní podmínky podle bodu I tohoto usnesení, 
 
3. vedoucímu Úřadu vlády vypracovat ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem 
práce a sociálních věcí a ministrem vnitra a do 30. listopadu 2006 vydat metodický pokyn, 
kterým se stanoví vzorová dohoda o zvýšení kvalifikace v souvislosti se studiem na College 
of Europe,  
 
4. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a ministrům zahraničních věcí a vnitra podílet 
se na spolupráci s College of Europe při zajišťování studia včetně jeho propagace způsobem 
uvedeným v bodě I tohoto usnesení, 
 
5. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a 
orgány obcí; 
 
VI. d o p o r u č u j e hejtmanům, starostům obcí a měst, primátorům statutárních měst, 
starostům městských obvodů nebo městských částí, územně členěných statutárních měst a 
starostům městských částí hlavního města Prahy a primátoru hlavního města Prahy podílet se 
na propagaci informací o možnosti studia na College of Europe způsobem uvedeným v bodě I 
tohoto usnesení. 
 
Provedou:  

1. místopředseda vlády a  
ministr financí, 
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místopředseda vlády a 
ministr práce a sociálních věcí, 
ministři zahraničních věcí, vnitra, 
ministryně školství, mládeže a  
tělovýchovy, 
vedoucí Úřadu vlády  
 
Na vědomí:  

hejtmani,  
primátor hlavního města Prahy,  
primátoři statutárních měst 

 

 

                                                                                      Předseda vlády 
                                                                           Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r. 
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Návrh na zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu  
College of Europe  

 
1. Úvod 
 

V souvislosti se zvyšováním prestiže České republiky v Evropské unii vláda České 
republiky zdůraznila potřebu zajistit širší účast studentů z České republiky na studiu College  
of Europe (dále jen „CoE“). Z tohoto důvodu bylo usnesením vlády České republiky ze dne  
5. dubna 2006 č. 359 k Vyhodnocení prvního funkčního období zástupce České republiky  
ve správní radě CoE a jmenování zástupce České republiky do této správní rady pro druhé 
funkční období ministru vnitra uloženo v bodu III. odst. 2. předložit vládě do 30. dubna 2006 
návrh na zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe. 

 
 

2. Popis stávajícího stavu 
 

Mezi podmínky přijímacího řízení na CoE (Kampus v Bruggách a v polském 
Natolinu) patří ukončené vysokoškolské vzdělání, výborná znalost anglického a 
francouzského jazyka na úrovni státní jazykové zkoušky, věk do 30 let a doklad o finanční 
solventnosti ohledně studijního poplatku. Studijní poplatek, který pro rok 2006/2007 činí 
16 800,- EUR, pokrývá školné, studijní materiály, ubytování a celodenní stravování ve dnech 
školní výuky (pondělí až sobota) a další vybrané náklady podle rozhodnutí školy (např. 
připojení na Internet). Pro roky následující bude výše poplatku určena rozhodnutím CoE. 
Zájemci z České republiky o studium na této škole pochází jak z veřejné správy, tak i z řad 
absolventů a rovněž ze soukromé sféry. Všichni zájemci o studium mohou k úhradě studijního 
poplatku využít kromě vlastních zdrojů také širokou nabídku různých fondů a grantů (např. 
Mezinárodní Visegrádský fond, Nadace Robert Bosch Stiftung aj.) nebo mohou získat 
finanční prostředky od své vysílající instituce. Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad 
vlády“) na základě usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 353 o změně usnesení vlády ze 
dne 3. července 2002  č. 707 o finančním zajištění zaměstnanců ve správních úřadech na 
vybraném postgraduálním studiu, poskytuje ze svého rozpočtu každoročně od roku 2003 
vládní stipendium pro 5 uchazečů z řad zaměstnanců v ústředních správních úřadech. 
Dosavadní praxe ukazuje, že ne vždy jsou tyto finanční prostředky vyčerpány v důsledku 
neúspěchu uchazečů při výběrovém řízení ke studiu na CoE či nedostatku vhodných 
kandidátů z ústředních správních úřadů. Pro informaci lze uvést, že v akademickém roce 
2005/2006 studuje na CoE 5 českých studentů z původně přihlášených 12, z toho vládní 
stipendium získal pouze 1 uchazeč. 

 
 V rámci modernizace veřejné správy je v současné době kladen velký důraz na 
zabezpečení odpovídající administrativní kapacity a její profesionalizaci jakožto základního 
předpokladu kvalitního a efektivního výkonu veřejné správy v České republice i v evropských 
strukturách. Studium na CoE je bezesporu jednou z nejlepších možností odborné přípravy 
úředníků, kteří mohou do naší veřejné správy přinést evropské know-how nebo mohou 
vhodně reprezentovat Českou republiku v evropských administrativních strukturách. 
Vzhledem  
k naplňování závazků vyplývajících z členství České republiky v EU se proto jeví jako 
vhodné přistoupit k  nastavení nového mechanismu k zajištění širší účasti studentů z České 
republiky na studiu CoE.  
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 Základním motivačním nástrojem tohoto mechanismu bude každoroční vyčlenění 
finančních prostředků k úhradě studijního poplatku po dobu ročního studia pro 10 uchazečů  
z České republiky za níže uvedených podmínek, které zaručují návratnost investic do lidských 
zdrojů. Ze zkušenosti Úřadu vlády totiž vyplývá, že někteří studenti, kteří získali finanční 
prostředky k pokrytí studijního poplatku z rozpočtu Úřadu vlády, nemají zájem se po 
absolvování studia vrátit zpět do státní správy nebo v ní setrvat, nýbrž chtějí odejít do 
soukromé sféry. Situace bude ošetřena tím, že poskytnutí vládního stipendia bude podmíněno 
předchozím uzavřením dohody o zvýšení kvalifikace podle § 143 zákoníku práce (dále jen 
„dohoda o zvýšení kvalifikace“), která by zavazovala absolventa setrvat po určitou dobu 
v zaměstnaneckém vztahu v příslušném úřadu, nebo uhradit poměrnou část nákladů 
vynaložených státem. Tyto náklady nebude nutné hradit pouze v případech uvedených 
v oboustranně uzavřené dohodě. Vzorovou dohodu o zvýšení kvalifikace vydá vedoucí Úřadu 
vlády metodickým pokynem (zmocnění k vydávání metodických pokynů v oblasti 
personálních a vzdělávacích činností a povinnost pro členy vlády a vedoucí ostatních 
ústředních orgánů státní správy řídit se těmito metodickými pokyny vyplývá z bodu III./4 
usnesení vlády ze dne 11. prosince 2000 č. 1277 k náplni práce ústředního útvaru pro 
personální a vzdělávací činnosti ve státní správě). V případě územních samosprávných celků 
bude mít tato vzorová dohoda doporučující charakter. 
 
 
3.  Zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu CoE 
 

Rozšíření stávající účasti studentů z České republiky se navrhuje docílit zejména 
následujícími opatřeními: 
a) rozšíření cílové skupiny osob, které mohou získat podporu státu ke studiu na CoE 

v podobě vládního stipendia o zaměstnance dalších organizačních složek státu a úředníky 
územních samosprávných celků,  

b) zavedení mechanismu poskytování 10 vládních stipendií, 

c) zabezpečení průběžné prezentace možnosti studia na CoE. 

 
4.  Podmínky poskytnutí vládního stipendia 

 
Vládní stipendium bude moci zájemce o studium na CoE získat po splnění 

následujících podmínek: 
a) uchazeč/ka vyhoví kritériím pro zařazení do výběrového řízení stanoveným CoE  

(v akademickém roce 2006/7 byla stanovena kritéria: ukončené vysokoškolské vzdělání, 
výborná znalost anglického a francouzského jazyka na úrovni státní jazykové zkoušky a 
věk do 30ti let); 

b) uchazeč/ka úspěšně absolvuje výběrové řízení, které se koná každoročně za přítomnosti 
zástupce z CoE; 

c) uchazeč/ka uzavře se svým zaměstnavatelem (např. správním úřadem, další organizační 
složkou státu, územně samosprávným celkem) dohodu o zvýšení kvalifikace, kterou se  
zaváže setrvat po určitou dobu po ukončení studia, nejméně však po dobu dvou let, 
v zaměstnaneckém vztahu u příslušného zaměstnavatele, nebo uhradit poměrnou část 
nákladů vynaložených státem. Tyto náklady nebude nutné hradit pouze v případech 
uvedených v oboustranně uzavřené dohodě; 

d) uchazeč/ka zahájí studium na College of Europe. 
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     5.   Koordinace a zajištění spolupráce s CoE 

 
Na spolupráci s CoE se za Českou republiku budou dotčené rezorty podílet takto: 
  
 
Úřad vlády:  

- činnost gestora a koordinátora spolupráce s CoE včetně vedení agendy související 
s uzavíráním a plněním závazků vyplývajících z metodického pokynu vydaném 
Úřadem vlády, 

- přímá spolupráce se jmenovaným zástupcem České republiky ve správní radě CoE 
včetně zabezpečení jeho účasti na zasedáních správní rady CoE, 

- přímá spolupráce s uchazeči o studium z řad zaměstnanců ve správních úřadech 
a v dalších organizačních složkách státu a s úředníky územních samosprávných celků, 

- zabezpečení platby školného na účet CoE (vždy po ověření jejich fyzického nástupu 
na CoE), 

- spoluúčast při nominování zástupce České republiky do správní rady CoE, 
- spoluúčast při provádění výběrových řízení ke studiu na CoE (v roli pozorovatelů), 
- aktualizace metodického pokynu, kterým se stanoví vzorová dohoda o zvýšení 

kvalifikace v souvislosti se studiem na CoE, 
- provádění každoroční úhrady členského příspěvku ve správní radě CoE ve výši 

20 000,- EUR nejpozději do 31. srpna, počínaje rokem 2007, 
- propagace studia na CoE ve státní správě a u občanské veřejnosti. 
 
 

Ministerstvo vnitra:  
- součinnost s Úřadem vlády jako gestorem a koordinátorem spolupráce s CoE, 
- přímá spolupráce s uchazeči o studium z řad úředníků územních samosprávných 

celků, 
- spoluúčast při nominování zástupce České republiky do správní rady CoE, 
- propagace studia na CoE v úřadech územních samosprávných celků a u občanské 

veřejnosti. 
 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 
     -      součinnost s Úřadem vlády jako gestorem a koordinátorem spolupráce s CoE,  
     -      přímá spolupráce s uchazeči o studium z řad absolventů vysokých škol a další 

veřejnosti, 
     -      přímá spolupráce se zástupcem CoE pro výběrové řízení, 
     -      zabezpečení realizace každoročního výběrového řízení ke studiu na CoE, 

-  spoluúčast při nominování zástupce České republiky do správní rady CoE,  
- spolupráce při propagaci studia na CoE. 

 
 
Ministerstvo zahraničních věcí  

- součinnost s Úřadem vlády jako gestorem spolupráce s CoE prostřednictvím 
Velvyslanectví České republiky v Belgii a Stálého zastoupení České republiky při 
Evropské unii, 

- spoluúčast při nominování zástupce České republiky do správní rady CoE, 
- spolupráce při propagaci studia na CoE. 
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6.   Prezentace možnosti studia na CoE 
 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Úřad vlády                    
a Ministerstvo zahraničních věcí průběžně informují a budou i nadále informovat příslušné 
cílové skupiny podle bodu 5 o všech aspektech studia na CoE zejména prostřednictvím: 
• svých webových stránek, Ministerstvo vnitra také prostřednictvím webových stránek 

Svazu měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky, 
• přímou informovaností  příslušné cílové skupiny potenciálních uchazečů nebo 

prostřednictvím odpovědných zaměstnanců příslušných úřadů veřejné správy, 
• odborných periodik, 
• informačních brožur, letáků apod., 
• poskytováním konzultací, 
• organizováním seminářů s úspěšnými absolventy. 
 
 V souvislosti s prezentací možnosti studia na CoE je zároveň doporučováno 
hejtmanům krajů, starostům obcí, měst, primátorům statutárních měst, starostům městských 
obvodů nebo městských částí, územně členěných statutárních měst a starostům městských 
částí hlavního města Prahy a primátoru hlavního města Prahy podílet se na propagaci 
informací o možnosti studia na CoE způsobem uvedeným v materiálu podle bodu I. tohoto 
usnesení. 

 
 

7. Dopad na státní rozpočet 
 

Poskytnutí dalších 5 vládních stipendií ke studiu College of Europe představuje ročně 
částku 84 000 EUR, o kterou by měla být v korunovém ekvivalentu navýšena rozpočtová 
kapitola 304 – Úřad vlády. 

 
Ani v rámci připomínkového řízení nebyl nalezen zdroj na pokrytí tohoto nového 

úkolu. 
 
 

 
 


