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Pokračování  

 
Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí  

do roku 2015 
 

Pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí 
zahrnuje dále uvedené dílčí programy v gesci resortů Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) (s participací Ministerstva zdravotnictví /dále jen 
„MZdr“/ p ři případné nutné zdravotní péči o účastníky studijních pobytů v České 
republice do výše 216 tis. Kč ročně) a Ministerstva zahraničních věcí (dále jen 
„MZV“). 
 

Ve sledovaném období se každoročně v gesci MŠMT předpokládá: 
 

- až 15 dvousemestrálních (nebo 30 jednosemestrálních) pobytů na veřejných 
vysokých školách, 

- 60 čtyřtýdenních stipendijních míst v letním jazykovém kurzu,  

- přijetí 20 vyučujících z řad krajanů k metodickým pobytům,  

- vyslání až 15 českých učitelů ročně ke krajanským komunitám v zahraničí,  

- přijetí nejvýše 3 žáků ke studiu v oboru pedagogika uskutečňovaném na 
středních školách v České republice, 

- podpora působení lektorů a lektorů - krajanů Programu podpory českého 
kulturního dědictví v zahraničí, 

- podpora výuky českého jazyka a literatury v zahraničí, 

- podpora výuky českého jazyka v rámci krajanských spolků (například 
projekt Česká škola bez hranic) poskytováním peněžních darů do zahraničí. 

 
Ve sledovaném období se každoročně v gesci MZV předpokládá podpora 

konkrétních kulturních a osvětových projektů předložených krajanskými spolky a 
společnostmi přátel České republiky, včetně projektů vzdělávání v českém jazyce        
a reálií „Česká škola bez hranic“, a dále podpora projektů oprav a údržby krajanských 
spolkových objektů, drobných památníků a dalších prvků českého kulturního dědictví 
v zahraničí, a to formou peněžních darů do zahraničí.  
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Finanční zabezpečení  
 

Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí 
na léta 2012 až 2014 

 
Vzhledem k přijatým úsporným opatřením se navrhuje rozpočet, upravený 

oproti původnímu rozpočtu ve výši stanovené usnesením vlády ze dne 21. prosince 
2011 č. 960, k pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí 
v roce 2012 a ke střednědobému výhledu jeho financování na léta 2013 až 2014, tak, 
že pro rok 2012 pro část programu v gesci MŠMT činí 37 454 tis. Kč, pro část 
programu v gesci MZV 15 000 tis. Kč a pro dílčí participaci MZdr se jedná o částku 
do výše 216 tis. Kč, přičemž tyto výdaje na léta 2013 až 2014 byly schváleny             
ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 až 2014 
usnesením vlády ze dne 21. září 2011 č. 692, k návrhu zákona o státním rozpočtu 
České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu 
České republiky na léta 2013 a 2014 a střednědobých výdajových rámců na léta 2013  
a 2014. 

Údaje o celkových výdajích stanovených tímto rámcovým usnesením vlády na 
pětileté období budou každoročně konkretizovány a schvalovány v rámci předkládání 
aktuálního ročního programu vládě.   

Výdaje v gesci MŠMT jsou určeny na Krajanský vzdělávací program a podporu 
výuky českého jazyka a literatury v zahraničí včetně vysílání lektorů a učitelů. Výdaje 
v gesci MZV zahrnují krajanské kulturní a osvětové projekty a program oprav a 
údržby krajanských objektů a drobných památníků. Participace MZdr se předpokládá   
v případě poskytnutí nutné zdravotní péče o účastníky studijních pobytů na území 
České republiky. 

 
 
 
 
 
 


