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pro podávání žádostí o ubytovací stipendia
v období září 2021–prosinec 2022

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento metodický pokyn upravuje v souladu s čl. 11 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě (dále
jen „univerzita“), v platném znění, (dále jen „Stipendijní řád“) podrobnosti o způsobu ověření podmínek
pro přiznání ubytovacího stipendia (dále jen „stipendium“), termínech sběru údajů, výši stipendia
a uvedení dalších údajů pro jeho výplatu, formě, náležitostech a termínech pro podávání žádostí
o stipendia (dále jen „žádost“) pro období září 2021–prosinec 2022.

Čl. 2
Povinnosti studenta
1) Student uplatňuje nárok na ubytovací stipendium potvrzením splnění podmínek v určené
aplikaci Informačního systému Slezské univerzity v Opavě (dále jen „IS SU“) „Stipendium na
podporu ubytování (ubytovací stipendium)“ v rámci aktuálního stipendijního období.
O zpřístupnění je student informován e-mailem zaslaným prostřednictvím IS SU na studentovu
univerzitní e-mailovou adresu.
2) Student je povinen před potvrzením splnění podmínek pro přiznání ubytovacího stipendia
zkontrolovat, příp. aktualizovat adresu svého trvalého bydliště, uvedenou v IS SU.
3) Student je povinen v IS SU prostřednictvím aplikace „Stipendia“, odkazu „Nastavení čísla účtu
pro výplatu stipendií“, uvést relevantní bankovní účet v českých korunách, na který mu bude
stipendium vyplaceno.
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Čl. 3
Termíny sběru žádostí
1) Pro uplatnění nároku pro přiznání stipendia na období od 1. září 2021 do 31. prosince 2021 musí
student splnit povinnosti dle čl. 2 nejpozději do 8. listopadu 2021.
2) Od 9. do 30. listopadu 2021 podává student žádost prostřednictvím aplikace v rámci úřadovny
IS SU. Nárok vzniká při plnění stanovených podmínek pouze za měsíc prosinec 2021.
3) Pro stipendijní období 1. leden až 30. červen 2022 student potvrzuje splnění podmínek a provádí
případné další úkony dle čl. 2 od 1. do 30. dubna 2022.
4) Pro stipendijní období 1. červenec až 31. prosinec 2022 student potvrzuje splnění podmínek
a plní další povinnosti dle čl. 2 ve dnech 20. října až 20. listopadu 2022.
5) Zmeškání lhůt uvedených v odstavcích 1 až 4 nelze prominout.

Čl. 4
Výše stipendia
1) Výše stipendia je stanovena rozhodnutím rektora.
2) V kalendářním roce 2021 stanovuje rektor výši stipendia tak, aby mohlo být vyplaceno vždy za
tři měsíce zpětně. Skutečná výše stipendia v kalendářním roce 2021 může být stanovena
poměrnou částí, anebo může být zohledněn nárok jen v části stipendijního období září-prosinec
2021, pokud tak stanoví příslušná ustanovení Stipendijního řádu, v platném znění.
3) V kalendářním roce 2022 je výše stipendia stanovená pro jednotlivá stipendijní období uvedená
v čl. 3 odst. 3 a 4 nejpozději do pěti pracovních dnů po ukončení období pro potvrzení podmínek
pro přiznání stipendia.

Čl. 5
Společná ustanovení
1) Výplata, snížení a odnětí stipendia se řídí čl. 17 a 18 Stipendijního řádu.
2) Nárok na stipendium může student uplatnit za každé stipendijní období pouze jednou.
3) Na doručování rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje čl. 25 Statutu Slezské univerzity
v Opavě, v platném znění – rozhodnutí a další písemnosti související se stipendiem se doručují
prostřednictvím IS SU.
4) V řízení o žádosti, která neobsahuje požadované náležitosti, se postupuje podle obecných
předpisů o správním řízení.
5) Agendu spojenou se stipendiem vede Oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu.
6) Pověřeným prorektorem pro přiznávání stipendia je prorektorka pro studijní a sociální
záležitosti.
7) Zdrojem financování je výlučně příspěvek nebo dotace ze státního rozpočtu.
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Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1) Metodický pokyn rektora č. 3/2020 pro podávání žádostí o ubytovací stipendia v akademickém
roce 2020/2021 ze dne 21. října 2020 pozbývá účinnosti ke dni 31. srpna 2021.
2) Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti ke dni vydání.
3) Tento pokyn pozbývá účinnosti ke dni 31. prosince 2022.
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