
 
 

 

METODIKA pro JU k finančnímu vypořádání studentských mobilit v programu Erasmus+  

ukončených z důvodu vyšší moci a mobilit pokračujících online z důvodu vyšší moci způsobené 

pandemií nemoci Covid-19 

 

(stanovená na základě pravidel nastavených DZS a v jejich rámci doplněná o jednotný postup JU ČB) 

Vyúčtování VM 
Vyúčtování VM ze strany DZS – bude provedeno během závěrečné zprávy. 
Vyúčtování mezi studentem a JU – bude probíhat od 18. 5. 2020. V případě, že mobilita bude ze strany 
JU finálně vyúčtována a v rámci schválení ze strany DZS dojde k neuznání některých nákladů, bere JU 
náklady na sebe a bude je řešit místo studenta. 
 
Předložení Confirmation of Study Period a LA-After the Mobility 
Aby mohlo být přistoupeno k finančnímu vypořádání mobility, musí student předložit CSP nebo LA-
After alespoň ve skenu. Bez tohoto dokumentu vystaveného zahraniční institucí není možné vyšší moc 
uplatnit. 
 
Proplacení cesty (letenka, jízdenka, auto) 
Ukončená mobilita: Cesta zpět bude proplacena všem studentům, kteří doloží příslušné doklady, i když 
zpáteční letenka (jízdenka) nebyla dopředu zakoupená. 
Student doloží: letenku, jízdenku 
U cesty autem student doloží: účtenky za PHM, technický průkaz, počet ujetých km. 
Náklady se vypočítají pomocí https://kalkulacky.idnes.cz/kalkulacky.aspx?typ=cestovni-nahrady-2020. 
Nezahrnují se náklady na opotřebení auta. 
 
Mobilita online: Bude ještě zváženo na úrovni JU, zda bude cesta zpět proplacena těm studentům, u 
kterých náklady na cestu zpět překročily vyplacené stipendium. 
 
Proplacení předplaceného MHD 
Ukončená mobilita: Bude proplaceno, pokud student doloží buď  

1. kartičku MHD, výpis z účtu, ze kterého bude jasné, o jakou šlo platbu, a pokud to jasné není, 
tak čestné prohlášení studenta, že se jedná o platbu karty MHD 
nebo 

2. kartičku MHD a fakturu, příp. účtenku 
 
Mobilita online: ne 
 
Proplacení pojištění 
Ukončená mobilita: Bude proplaceno v případě, že student doloží, že pojištění nešlo po jeho návratu 
zrušit. 
Student doloží: buď potvrzení od pojišťovny, že jeho pojištění nelze zrušit, nebo e-mailovou komunikaci 
s pojišťovnou, ve které mu pojišťovna odmítla pojištění zrušit. 
 
Mobilita online: ne 
 
 
 

https://kalkulacky.idnes.cz/kalkulacky.aspx?typ=cestovni-nahrady-2020


 
 
Proplacení předplaceného ubytování 
Ukončená mobilita: 
Student podepsal ubytovací smlouvu 
Studentům bude proplaceno předplacené ubytování na nevyčerpané dny v měsíci, v průběhu kterého 
skončila jejich mobilita (např. student se vrátil 20. 3., bude mu tedy proplaceno ubytování od 21. 3. do 
31. 3.). 
Pokud student zaplatil ubytování i na následující měsíc (v našem příkladu na duben), bude mu 
proplaceno v případě, že bude z jeho ubytovací smlouvy jasné, že musel nájem zaplatit před 
ukončením své mobility VM. 
Pokud student žádá proplatit ubytování na delší období (např. zaplatil již na celou dobu předpokládané 
mobility) – musí být z jeho ubytovací smlouvy zřejmé, že ji nelze vypovědět. 
Student doloží: smlouvu o ubytování a fakturu (účtenku) nebo výpis z účtu 
Pokud student žádá proplacení nevratného depozitu – musí být v jeho ubytovací smlouvě uvedena 
výše depozitu a fakt, že je nevratný, a dále student doloží doklad o platbě depozitu (fakturu, účtenku 
nebo výpis z účtu). 
Student nemá ubytovací smlouvu, nemá doklad o zaplacení ubytování, platil v hotovosti 

1. Student si dodatečně sežene potvrzení o ubytování, které bude obsahovat minimálně jeho 
jméno, adresu bytu, výši nájmu (propočtenou pouze na daného studenta, pokud sdílel byt 
s dalšími osobami) a období, po které má student ubytování hrazeno. 

2. Pokud student nezíská potvrzení ani dodatečně (např. mu bylo zamítnuto zřizovatelem atd.), 
musí doložit snahu o získání potvrzení (e-mailová komunikace atd.) a zároveň musí doložit 
skutečnost, že na místě bydlel (uvedení adresy na studentské kartě atd.). 

 
Mobilita online: ne 
 
Překlady doložených dokumentů, pokud jsou v jiném jazyce než v angličtině, němčině, francouzštině, 
španělštině a maďarštině: 
Pokud student doloží dokument v jiném jazyce než v jednom z výše jmenovaných, musí být přeložen. 
Náklady za překlad lze zahrnout do nákladů vyšší moci (je potřeba doložit účetní doklad za překlad). 
DZS bude akceptovat i překlad provedený na JU, pokud dokument přeloží vyučující příslušného jazyka 
v rámci jeho pracovní náplně a opatří jej razítkem. 
 
Vrácení nevyčerpaného stipendia 
Ukončená mobilita: Student bude vyzván k vrácení nevyčerpané části vyplaceného stipendia, od které 
budou odečteny prokázané uznatelné náklady vzniklé v souvislosti s předčasným ukončením mobility 
z důvodu vyšší moci způsobené pandemií Covid-19. 
 
Mobilita online: Studentovi je ponecháno vyplacené stipendium v plné výši.  Po skončení mobility mu 
bude případně kráceno standardním způsobem s ohledem na plnění LA a ÚS (nesplnění povinných 18 
ECTS, zkrácení doby mobility oproti ÚS apod.). 
 
 
 
 
 
 
Dne: 22. 5. 2020 
 
 


