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Čl. 1
Úvodní ustanovení

1.  V souladu s ustanovením čl. 1 Statutu Vysoké školy sociálně správní, z.ú. se vydává tento stipendijní řád, který je vnitřním 
předpisem Vysoké školy sociálně správní, z.ú. (dále jen „vysoká škola“). 

2.  Tento stipendijní řád upravuje podmínky pro přiznávání stipendií studentům vysoké školy.

3.  Výše všech přiznávaných stipendií je závislá na objemu fi nančních prostředků, které slouží jako zdroj fi nancování stipendií.

4.  Zdroji fi nancování stipendií jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) dle ustanovení § 40 
odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), dotace dalších institucí a stipendijní fond zřizovaný vysokou školou.

5.  Studentovi může být přiznáno:

 a) stipendium za vynikající studijní výsledky ve smyslu § 91 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách,

 b) stipendium na podporu mobilit ve smyslu § 91 odst. 4 písm. a) a b) zákona o vysokých školách,

 c) sociální stipendium ve smyslu § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách,

 d) ubytovací stipendium ve smyslu § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách,

 e) mimořádné stipendium ve smyslu § 91 odst. 2 písm. b), c) a e) zákona o vysokých školách.

Čl. 2
Stipendium za vynikající studijní výsledky

1.   Stipendium za vynikající studijní výsledky může být studentovi přiznáno na základě studijních výsledků dosažených v rozhodném 
období.

2.   Rozhodným obdobím se rozumí akademický rok bezprostředně předcházející akademickému roku, pro nějž má být stipendium 
přiznáno.

3.   Stipendium za vynikající studijní výsledky může být přiznáno pouze studentovi, který splňuje každou z následujících podmínek:

 a) student je, a v rozhodném období byl, studentem prezenční formy bakalářského studijního programu vysoké školy,

 b) student nepřekročil standardní dobu studia,

 c) student v rozhodném období splnil veškeré studijní povinnosti dané studijním plánem,

 d) vážený studijní průměr studenta ze všech zapsaných předmětů nepřesáhl 1,50.
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4.   Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno ve třech stupních:

 a) pro vážený studijní průměr studenta ze všech zapsaných předmětů roven 1,00,

 b) pro vážený studijní průměr studenta ze všech zapsaných předmětů v rozmezí od 1,01 do 1,30,

 c) pro vážený studijní průměr studenta ze všech zapsaných předmětů v rozmezí od 1,31 do 1,50.

5.   Výši stipendia stanoví rektor vyhláškou pro daný akademický rok, a to nejpozději do jednoho měsíce od začátku akademického 
roku.

6.   O přidělení stipendia rozhodne rektor nejpozději do dvou měsíců od začátku akademického roku.

Čl. 3
Stipendium na podporu mobilit

1.  Stipendium na podporu mobilit lze přiznat:

 a) studentovi vysoké školy k částečnému nebo úplnému pokrytí nákladů spojených se studiem na zahraniční vysoké škole,

 b) studentovi zahraniční vysoké školy k částečnému nebo úplnému pokrytí nákladů spojených se studiem na vysoké škole.

2.  O přiznání stipendia rozhodne rektor na žádost studenta oprávněného dle odst. 1.

Čl. 4
Sociální stipendium

1.  Sociální stipendium může být přiznáno studentům prezenční formy bakalářského studijního programu vysoké školy podle 
podmínek vymezených v § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách.

2. O přiznání stipendia rozhodne rektor na žádost studenta oprávněného dle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách

Čl. 5

Ubytovací stipendium

1.  Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který splňuje každou z následujících podmínek:

 a) je studentem prezenční formy bakalářského studijního programu vysoké školy,

 b)  studuje v prvním studijním programu, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu 
bylo uznáno; přestoupením se rozumí ukončení jednoho studijního programu a přijetí do jiného studijního programu 
stejného nebo obdobného obsahu; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše 
jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
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 c)  nepřekročil standardní dobu studia ve studovaném studijním programu ani v žádném ze souběžně studovaných studijních 
programů,

 d) nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia.

2.  O přiznání stipendia rozhodne rektor na žádost studenta oprávněného dle odst. 1.

Čl. 6

Mimořádné stipendium

1.  Mimořádné stipendium v souladu s ustanoveními § 91 odst. 2 písm. b), c) a e) zákona o vysokých školách, může studentovi přiznat 
rektor, a to i bez žádosti.

2.  Podmínky pro přiznání stipendia stanoví rektor vyhláškou.

Čl. 7

Společná ustanovení

1.  Žádosti o přiznání stipendia podle čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 2 a článku 5 odst. 2 na akademický rok se podávají do 31. října 
daného akademického roku. Rektor rozhodne o přiznání stipendia do 30 dnů od podání žádosti.

2.  Stipendia se vyplácejí zpravidla ve splátkách, jejichž výši a termíny stanoví rektor rozhodnutím o přiznání stipendia nebo 
vyhláškou, jde-li o stipendia dle čl. 2 a 3.

3.  Stipendia se vyplácejí bezhotovostně na účet určený studentem v žádosti o přiznání stipendia.

4.  Rektor je oprávněn rozhodnout o změně výše stipendia nebo jeho odnětí.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1.  Tento stipendijní řád byl v souladu se Stanovami Vysoké školy sociálně správní, z.ú. schválen správní radou.

2.  Tímto stipendijním řádem se ruší Stipendijní řád Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 
registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 9. března 2010 pod č.j. 6 458/2010-30.
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3.  Tento stipendijní řád nabývá podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona o vysokých školách platnosti a účinnosti dnem registrace 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Za správní radu dne 21. 8. 2017
Ing. Linda Foltýnová


