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ČÁSTPRVNÍ

ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ

Čl.l

Úvodní ustanovení
1) Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě (dále jen "stipendijní řád") je vnitřním předpisem
Slezské univerzity v Opavě (dále jen "univerzita") podle § 17 odst. 1 písm. h) 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").
2) Tento stipendijní řád upravuje poskytování stipendií studentům, kteří jsou zapsáni ve studijních
programech uskutečňovaných univerzitou, jejími fakultami nebo univerzitou spolu
s vysokoškolským ústavem, z dotací nebo příspěvků Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"), ze stipendijního fondu univerzity, případně z jiných
zdrojů.

3) Tento stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsob vyplácení.
4) V případě, že je studijní program uskutečňován univerzitou spolu s vysokoškolským ústavem,
vykonává působnost děkana ředitel vysokoškolského ústavu a fakultou se rozumí
vysokoškolský ústav, pokud není tímto řádem stanoveno jinak.

Čl. 2

Zdroje

prostředků

na stipendia a jejich čerpání

1) Zdroji prostředků na stipendia jsou:
příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou
a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost(§ 18 odst. 2 písm. a) zákona),
b) dotace ze státního rozpočtu ( § 18 odst. 2 písm. c) zákona),
c) podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků(§ 18 odst. 2

a)

2

r
Vnitřní předpisy Slezské

univerzity v

Opavě

písm. b) zákona a § 2 odst. 2 písm . I) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen " podpora výzkumu"),
d) stipendijní fond(§ 18 odst. 6 písm. c) zákona),
e) jiné zdroje podle§ 18 odst. 2 písm. e) až h) zákona.
2)

Při

stanovování výše stipendií musí univerzita a její součásti přihlížet ke svým finančním
a možnostem. Při nedostatku finančních prostředků nelze stipendia přiznávat.

zdrojům

3) Výši stipendií podle tohoto stipendijního řádu stanoví příslušný rozhodovací orgán uvedený
v čl. 3 s výjimkou sociálního stipendia(§ 91 odst. 3 zákona a čl. 10), jehož výše je stanovena
zákonem, a výše ubytovacího stipendia, kterou stanoví jednotně pro univerzitu a její součásti
rektor.
4) O použití prostředků na stipendia ze zdrojů získaných danou součástí
odstavce 1 písm. a) až c) a e) rozhoduje příslušný rozhodovací orgán uvedený v čl. 3.
5) O použití

prostředků

podle

stipendijního fondu rozhoduje

pokud se jedná o prostředky přidělené rozhodnutím rektora součástem univerzity
pro daný akademický rok,
b) rektor, pokud jsou čerpány prostředky nad rámec rozhodnutí rektora podle písm. a).

a)

děkan ,

Bližší podmínky čerpání prostředků stipendijního fondu stanovuje Pokyn rektora k zabezpečení
jednotného postupu při použití prostředků stipendijního fondu na stipendia na univerzitě, v platném
znění.

Čl.3
Přiznávání

1) O

přiznání

stipendií

stipendií rozhoduje:

a) děkan- u studentů zapsaných ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném fakultou,
b) rektor - v případech, kdy jsou čerpány prostředky stipendijního fondu v souladu
s čl. 2 odst. 5 písm. b),
(dále jen "rozhodovací orgán").

2) Stipendium se přiznává:
a) na zákl adě žádosti studenta,
b) z vlastního podnětu rozhodovacího orgánu,
c) na základě návrhu.
3) V řízení o přiznání stipendia se postupuje v souladu s§ 68 a 69a zákona.
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ČÁST DRUHÁ
STIPENDIA
Čl. 4

Stipendia
1) Stipendia hrazená z příspěvku nebo dotace mohou být přiznána jako:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

"prospěchové stipendium" podle§ 91 odst. 2 písm. a) zákona,
"stipendium za vynikající studijní výsledky" podle§ 91 odst. 2 písm. a) zákona,
"mimořádné stipendium" podle§ 91 odst. 2 písm. b) a e) zákona,
"zvláštní sociální stipendium" podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona,
"ubytovací stipendium" podle§ 91 odst. 2 písm. e) zákona,
"sociální stipendium" podle § 91 odst. 3 zákona,
"výjezdní stipendium" podle § 91 odst. 4 písm. a) zákona,
"studijní stipendium" podle§ 91 odst. 4 písm. b) zákona,
"doktorské stipendium" podle§ 91 odst. 4 písm. c) zákona.

2) Stipendium hrazené z podpory výzkumu může být přiznáno jako "tvůrčí stipendium" podle § 91
odst. 2 písm. c) zákona.
3) Stipendia uvedená v odstavci 1 písm. a) až d), g) a i) mohou být částečně nebo úplně vyplácena
ze stipendijního fondu nebo z jiných zdrojů podle§ 18 odst. 2 písm. e) až h) zákona.
4)

Studentům se kromě stipendií uvedených v odstavcích 1 až 3 poskytuje i stipendium
ministerstvem podle§ 91 odst. 6 zákona (dále jen "stipendium MŠMT").

přiznané

Čl. S
Prospěchové

1)

stipendium

Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům prezenční formy studia v bakalářském
nebo magisterském studijním programu, na základě zásad přijatých příslušným akademickým
senátem. Návrh na znění zásad předkládá rektor nebo děkan příslušnému akademickému senátu.

2) O přiznání prospěchového stipendia rozhodne z vlastního podnětu příslušný rozhodovací orgán
na základě dosažených studijních výsledků v předchozím akademickém roce. Hodnocení
prospěchu se provádí po ukončení akademického roku. Může být přiznáno i studentům v prvním
ročníku magisterského studijního programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a to
za studijní výsledky v předchozím bakalářském studijním programu na univerzitě.
3)

Prospěchové

stipendium je zpravidla přiznáváno ve formě měsíčních splátek, nejdéle 10 měsíců
v akademickém roce, po standardní dobu studia daného typu studijního programu.
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Čl. 6

Stipendium za vynikající studijní výsledky
1) Stipendium za vynikající studijní výsledky může být přiznáno
v bakalářském nebo magisterském studijním programu.

studentům

všech forem studia

2) Stipendium za vynikající studijní výsledky přiznává z vlastního podnětu příslušný rozhodovací
orgán studentům, kteří splní všechny studijní povinnosti předepsané v příslušném studijním
programu a získají ve stanovené skladbě předmětů předepsané studijním plánem příslušného
studijního programu počet kreditů rovný alespoň 60 násobku počtu roků standardní doby studia,
a jejich vážený studijní průměr za celou dobu studia je nižší nebo roven 1,50. V daném studiu
může být přiznáno pouze jednou.
3) Stipendium za vynikající studijní výsledky je jednorázové.

Čl. 7
Mimořádné

1) Ve zvláště
stipendium

stipendium

odůvodněných případech může

být

přiznáno

zpravidla

jednorázově mimořádné

studentům:

a) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další
přispívající k prohloubení znalostí,
b) za aktivní činnost při řešení grantového projektu,
c) za splnění podmínek vyhlášeného stipendijního programu,
d) v rámci stipendijního projektu,
e) v dalších případech zvláštního zřetele hodných.
2)

Mimořádné

tvůrčí

výsledky

stipendium může být přiznáno:

a) na základě návrhu vedoucího příslušného pracoviště v případech uvedených
v odstavci 1 písm. a) a e),
b) na základě návrhu hlavního řešitele grantového projektu u stipendia přiznaného podle
odstavce 1 písm. b ),
c) na základě návrhu příslušného proděkana, prorektora, předsedy nebo místopředsedy
akademického senátu v případech uvedených v odstavci I písm. a) a e),
d) z vlastního podnětu rektora nebo děkana u stipendií přiznaných podle odstavce 1 písm. a)
ažc)ae),
e) na základě písemné žádosti studenta v případě stipendia v rámci stipendijního projektu.
3) Bližší podrobnosti týkající se stipendijních programů a stipendijních projektů včetně
souvisejících organizačních a administrativních opatření upravuje Pokyn rektora k zabezpečení
jednotného postupu při použití prostředků stipendijního fondu na stipendia na univerzitě,
v platném znění.
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Čl. 8
Tvůrčí

stipendium

1) Ve zvláště odůvodněných případech za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle
zvláštního právního předpisu 1 > může být studentům přiznáno tvůrčí stipendium podle
§ 91 odst. 2 písm. c) zákona.
2) Návrh na přiznání tvůrčího stipendia podle odstavce 1
vedoucí příslušného pracoviště.

předkládá

rozhodovacímu orgánu

3) O přiznání tvůrčího stipendia podle odstavce 1 rozhoduje rozhodovací orgán na
posouzení návrhu komisí jmenovanou rozhodovacím orgánem.

základě

Čl. 9

Zvláštní sociální stipendium
1) Ve

zvláště odůvodněných případech

přiznáno

v případě tíživé sociální situace může být studentům
zpravidla jednorázově zvláštní sociální stipendium podle§ 91 odst. 2 písm. d) zákona.

2) Zvláštní sociální stipendium se přiznává na základě žádosti studenta, ke které jsou
doklady prokazující okolnosti tíživé sociální situace.

přiloženy

3) O přiznání zvláštního sociálního stipendia rozhoduje rozhodovací orgán na základě posouzení
žádosti komisí jmenovanou rozhodovacím orgánem zpravidla ze dvou členů studentské komory
příslušného akademického senátu a proděkana nebo zástupce ředitele pro studijní záležitosti .

Čl. 10

Sociální stipendium
1) Sociální stipendium přiznané podle§ 91 odst. 3 zákona náleží studentovi, který má nárok na
přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu2 >.
2) Podrobnosti o formě, náležitostech a termínech pro podávání žádostí o sociální stipendia podle
odstavce 4 jsou stanoveny metodickým pokynem rektora pro příslušný akademický rok.
V žádosti musí být uvedeno číslo účtu banky se sídlem v České republice, na který má být
stipendium poukázáno.
3) Sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce
na období září až červen a vyplácí se zpětně ve dvou splátkách; za období září až prosinec
a leden až červen; a to za každý celý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky
1
J Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve
znění pozděj š ích předpisů, a další související zákony.

2> §

17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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tohoto stipendia. Výplatní termíny nesmí překročit 30 dnů po aktualizaci
systému Sdružené informace matrik studentů (dále jen "SIMS").

Měsíční výše sociálního stipendia je stanovena zákonem a odpovídá jedné čtvrtině výše základní
sazby minimální mzdy za měsíc s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé

desetikoruny nahoru.
5) Nárok na sociální stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost
orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely
přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního
minima rodiny a koeficientu I ,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců
od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok může student uplatnit za určité
časové období pouze jednou.

Čl. ll

Ubytovací stipendium
1) Ubytovací stipendium je přiznáno

studentům, kteří splňují

tyto podmínky:

a) jsou studenty bakalářského, magisterského, nebo doktorského studijního programu
v prezenční formě studia,
b) studují v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím,
v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou,
a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve; vícenásobný zápis do
studia v prvním ročníku v období od 1. května do 30. října určitého roku se nepovažuje za
druhý a další studijní program, pokud k 31. řijnu téhož roku je student zapsán pouze
v jednom studijním programu,
c) nepřekročili standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze
souběžně studovaných studijních programů,
d) nebylo jim přiznáno stipendium ministerstva podle§ 91 odst. 6 zákona,
e) nemají místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jejich studia, nebo
f) jsou zahraničními studenty přijatými ke krátkodobému studijnímu pobytu na univerzitě
nebo její součásti v rámci programu Erasmus+ a jsou zapsáni v SIMS.
2) Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje

zjištěné

ze SIMS.

3) Nárok na výplatu ubytovacího stipendia vzniká:
a) při podání žádosti v termínu stanoveném v metodickém pokynu rektora podle odstavce 4
ode dne, kdy student splňuje podmínky uvedené v odstavci I písm. a) až e) v příslušném
akademickém roce,
b) při podání žádosti po termínu stanoveném v metodickém pokynu rektora podle odstavce 4
od prvního dne měsíce následujícího po podání písemné žádosti při splnění podmínek
uvedených v odstavci I písm. a) až e),
c) u zahraničních studentů uvedených v odstavci 1 písm. f) na celou dobu trvání studijního
pobytu.
4) Podrobnosti o formě, náležitostech a termínech pro podávání žádostí o ubytovací stipendia jsou
stanoveny metodickým pokynem rektora pro příslušný akademický rok. Ubytovací stipendium
se vyplácí za tři měsíce zpětně.
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5)

Zahraničním studentům uvedeným v odstavci 1 písm. t) je stipendium přiznáno rozhodovacím
orgánem z vlastního podnětu bez podání písemné žádosti při splnění stanovených podmínek.
Stipendium je vypláceno jednorázově nebo v dílčích splátkách; v měsíci, ve kterém studenti
odjíždí,je studentům vyplacena poměrná část ubytovacího stipendia nejpozději jeden týden před
odjezdem.

6)

Nesplněním některé

z podmínek uvedené v odstavci 1 písm. a) až e) ztrácí student nárok na
ubytovací stipendium. Důvodem pro odejmutí ubytovacího stipendia není skutečnost, že student
ve sledovaném období absolvuje zahraniční studijní pobyt organizovaný univerzitou nebo jejími
jednotlivými součástmi. Nárok na ubytovací stipendium zaniká k poslednímu dni měsíce
předcházejícího měsíci, v němž nebyly splněny podmínky podle odstavce 1. Studenti, kteří
ukončí studium v průběhu měsíce, mají nárok na poměrnou část měsíční částky ubytovacího
stipendia ke dni ukončení studia.

7)

Zahraniční studenti, kteří mají nárok na ubytovací stipendium v souladu s odstavcem 1 písm. t),
jsou povinni nejpozději tři týdny před svým odjezdem písemně oznámit příslušné koordinátorce
programu Erasmus skutečný termín ukončení svého krátkodobého pobytu. V případě, že tak
neučiní, bude jim nárok ukončen k poslednímu dni v měsíci, který předchází měsíci, ve kterém
krátkodobý pobyt skutečně ukončí.

Čl. 12

Výjezdní stipendium
být přiznáno v případech zvýšených nákladů spojených s výukou
studijními plány (zejména povinné praxe, exkurze, letní a zimní
výcvikové kurzy) nebo na podporu studia studentů vyslaných dočasně ke studiu v zahraničí
v rámci mobility organizované univerzitou nebo její součástí.

1) Výjezdní stipendium

může

studentů předepsanou

2) Výjezdní stipendium se přiznává až do výše prokázaných
v zahraničí za jízdné, ubytování, stravné, případně pojištění.

výdajů

souvisejících s pobytem

3) Výjezdní stipendium se přiznává:
a) na základě žádosti studenta, ke které jsou doloženy doklady prokazující výdaje uvedené
v odstavci 2,
b) z vlastního podnětu rektora nebo děkana.

Čl. 13

Studijní stipendium
1) Studijní stipendium je určeno na podporu studia cizinců v České republice.
2) Studijní stipendium se přiznává:
a) na základě návrhu vedoucího příslušného
b) z vlastního podnětu rektora nebo děkana.
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Čl. 14

Doktorské stipendium
1)

Studentům

z prostředků
studia.

doktorských studijních programů může být přiznáno doktorské stipendium
účelově určených z dotace ministerstva, a to pouze studují-li v prezenční formě

2) Doktorské stipendium hrazené z dotace může být poskytováno nejdéle po standardní dobu
studia v akreditovaném studijním programu.
3) Podkladem pro přiznání doktorského stipendia jsou údaje zjištěné ze SIMS.
4) Návrh na přiznání, snížení nebo odnětí doktorského stipendia předkládá rozhodovacímu orgánu
předseda příslušné oborové rady nebo vedoucí příslušného pracoviště.
5) Student ztrácí nárok na doktorské stipendium v příslušném
z podmínek uvedených v odstavcích 1 až 3.

měsíci,

pokud

nesplňuje některou

Čl.15

Stipendium MŠMT
Na poskytování, zastavení nebo snížení stipendií MŠMT se vztahují programy vyhlašované
ministrem školství, mládeže a tělovýchovy podle§ 91 odst. 6 zákona.

ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 16
Doručování

I) V případě, že student může žádost podat prostřednictvím studijního informačního systému,
protože aplikace obsahuje formulář obsahově odpovídající žádanému účelu, takto podaná žádost
je rovnocenná žádosti podané písemně. V ostatních případech je třeba žádost podat běžnou
cestou v listinné podobě prostřednictvím příslušné podatelny.
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2) Na

doručování

Slezské univerzity v Opavě

rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje čl. 25 Statutu univerzity, v platném

znění.

Čl.17
Výplata stipendia

1) Stipendia se vyplácejí vždy zpětně a po právní moci rozhodnutí o jejich přiznání, bezhotovostně
na bankovní účet (číslo účtu banky se sídlem v České republice) studenta uvedený ve studijním
informačním systému v souladu s termíny uvedenými v rozhodnutí. Za správnost a úplnost
údajů nutných pro bankovní spojení odpovídá student. Nebude-li platba provedena z důvodu
nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději
do patnácti dnů ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní
spojení; jinak mu stipendium nebude vyplaceno.
2) Ubytovací stipendium přiznané zahraničním studentům je možné vyplácet též v hotovosti
pokladnou univerzity nebo její součásti. Nebude-li stipendium vyplaceno v souladu s čl. ll odst.
5 nejpozději jeden týden před odjezdem z důvodů překážek na straně studenta, je student
povinen nejpozději do data odjezdu doplnit ve studijním informačním systému údaje
k bankovnímu spojení pro bezhotovostní platbu na účet banky se sídlem v České republice,
na který má být stipendium poukázáno, jinak mu stipendium nebude vyplaceno.
3) Student je povinen neprodleně oznámit příslušnému studijnímu
které mají vliv na přiznání a výplatu stipendia.

oddělení

všechny

skutečnosti,

Čl. 18
Změna

1)

Oprávnění přiznávat

pokud jsou k tomu
2)

výše a odnětí stipendia

stipendium zahrnuje rovněž oprávnění rozhodnout o změně jeho výše,
dané tímto řádem nebo stipendijním programem.

splněny předpoklady

Na rozhodování ve věcech přiznání, snížení nebo odnětí stipendia se v případě, kdy zákon
o vysokých školách neobsahuje speciální úpravu, použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.

3) Nárok na stipendium s výjimkou sociálního stipendia(§ 91 odst. 3 zákona a čl. I O) zaniká:
a) nesplněním některé podmínky pro přiznání stipendia,
b) při prokazatelném neplnění povinností studenta podle§ 63 zákona,
c) v případě prokázaného disciplinárního přestupku podle§ 64 zákona.
4) Výplata stipendia je ukončena k poslednímu dni měsíce předcházejícího měsíci, v němž nebyly
splněny podmínky pro přiznání stipendia, pokud není v tomto řádu uvedeno jinak.
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univerzity v Opavě

h splátkách
5) Studenti, kteří ukončí studium, mají v případě stipendia vypláceného v měsíčníc
lením na
zaokrouh
(se
studia
ukončení
dni
ke
stipendia
nárok na poměrnou část měsíční částky
jinak.
celé stokoruny dolů), pokud není v tomto řádu uvedeno

ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTA NOVE NÍ

Čl. 19
Přechodná

ustanovení

jsou i po
Stipendia přiznaná podle dosavadních právních předpisů a dosavadního stipendijního řádu
přiznání.
dnu účinnosti tohoto řádu vyplácena podle podmínek stanovených v rozhodnutí o jejich

Čl. 20
Závěrečná

ustanovení

2006 pod
1) Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě registrovaný ministerstvem dne 30. března
čj. MSMT-9 003/2006 , ve znění pozdějších změn, se zrušuje.
ickým
2) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. I písm. b) bodu 3 zákona Akadem
senátem univerzity dne 4. dubna 2017.
tvem.
3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrac e ministers
4) Tento stipendijní řád nabývá

účinnosti

dnem I.

září

2017.
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