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ČI. 1
r

Úvodní ustanovení
Tímto rozhodnutím se vyhlašuje Stipendijní program rektora na podporu studia studentů s mimořádnou
sportovní výkoímostí v příslušném akademickém roce a stanovují se podmínky pro přiznání
mimořádného stipendia podle čl. 7 odst. 1) písm. c) Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě (dále
jen „Stipendijní řád“), v platném znění.

Cl. 2
Vymezení okruhu studentů a podmínek pro přiznání stipendia
1) Mimořádné stipendium bude přiznáno studentům prezenční i kombinované formy studia, kteří
projevují mimořádnou sportovní výkonnost a splňují dále uvedené podmínky plnění studijních
poviímostí.
2) Podmínkou pro přiznání je osobní nebo písemné doručení dokladů (originál nebo úředně
ověřená kopie) prokazujících nárok na stipendium na adresu oddělení pro studijní a sociální
záležitosti rektorátu (korespondenční adresa Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava; kontaktní
adresa Olbrichova 625/25, 746 01 Opava) v termínu nejpozději do 31. října aktuálního
kalendářního roku. K dokladům student a koordinátor projektu přiloží informaci

o identifikačních údajích studia (učo, studijní program, případně obor, studijní plán nebo
specializace).
3) U dotčených studentů musí být v příslušném akademickém roce evidován v informačním
systému Slezské univerzity v Opavě (dále jen „IS SU“) minimální celkový zisk 40 kreditů za
absolvování zapsaných studijních povinností ke dni kontroly studia za příslušný akademický
rok (zpravidla 31. srpna). Studenti absolventského ročníku musí v tomto termínu vykonat
úspěšně státní závěrečnou zkoušku.

Cl. 3
Výše stipendia
1) Stipendium bude přiznáno ve výši odpovídající nej vyšší možné částce podle podmínek
uvedených v odstavci 2 - stipendia v jednotlivých kategoriích se nesčítají.
2) Výše stipendia je stanovena následovně:
a) 20.000,- Kč pro studenty, kteří se pravidelně účastní minimálně regionálních soutěží
v příslušném sportu zařazeném do akademických soutěží ČR nebo reprezentují univerzitu
v těchto soutěžích;
b) 30.000,- Kč pro studenty, kteří se pravidelně účastní celorepublikových soutěží
v příslušném sportu zařazeném do akademických soutěží ČR nebo reprezentují univerzitu
v těchto soutěžích;
c) 50.000,- Kč pro studenty, kteří reprezentovali univerzitu na Českých nebo mezinárodních
akademických hrách a akademických mistrovstvích;
d) 80.000,- Kč pro studenty, kteří se umístili v nejvyšších celorepublikových soutěžích
v příslušném sportu zařazeném do akademických soutěží ČR na I. - 3. místě.
3) Účast v soutěžích a reprezentace univerzity dle odstavce 2 se zohledňuje takto:
a) u studentů zapsaných do pi-vního akademického roku jejich studia v období od 30. června
předchozího kalendářního roku do 31. srpna aktuálního kalendářního roku;
b) u studentů zapsaných do jiného než prvního akademického roku jejich studia v období
od data zápisu do studia do 31. srpna aktuálního kalendářního roku.
4) V případech hodných zvláštního zřetele může rektor přiznat stipendium ve výši odpovídající
podmínkám soutěže vyšší kategorie, pokud jsou doloženy srovnatelné výsledky jiným
způsobem.

ČI. 4
Výplata stipendia
1) Každému studentovi, který vyhovuje podmínkám pro přiznání stipendia a bude ke dni kontroly
studia za příslušný akademický rok aktivním studentem nebo úspěšným absolventem, bude
mimořádné stipendium vyplaceno v nejvyšší možné výši podle článku 3 odstavce 2 (výše
stipendia za splnění jednotlivých podmínek se nesčítá) v termínu do 15 kalendářních dnů od
ukončení akademického roku.
2) Stipendium se vyplácí v souladu se Stipendijním řádem po právní moci rozhodnutí o jeho
přiznání, bezhotovostně na bankovní účet studenta uvedený v IS - pokud student nebude mít
v IS doplněny platné údaje k bankovnímu spojení, stipendium mu nebude vyplaceno.

0.5
Společná ustanovení
1) Změnu výše a odnětí stipendia upravuje ěl. 18 Stipendijního řádu.
2) Na doručování rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje čl. 25 Statutu Slezské univerzity
v Opavě, v platném znění - rozhodnutí se doručují prostřednictvím elektronického
informačního systému.

Č1.6

Závěrečná ustanovení
Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti ke dni vydání.
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