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STIPENDIJNÍ ŘÁD   
VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ  

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
ZE DNE 17. ŘÍJNA 2017  

 

Článek 1 
Obecná ustanovení 

(1) Stipendijní řád Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále 
jen „stipendijní řád“) je vydán 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“), jako vnitřní předpis 
Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“). 

(2) Tento stipendijní řád platí pro studenty ve studijních programech uskutečňovaných 
VŠTE a dále pro akademické pracovníky, kteří se účastní programů evropské 
spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jejichž součástí jsou mobility 
akademických pracovníků.  

Článek 2 
Finanční zdroje a jejich užití 

(1) Finančními zdroji pro přiznávání stipendií jsou: 

a) stipendijní fond VŠTE zřízen podle § 18 odst. 6 písm. c) zákona a podle přílohy 
č. 3 Pravidla hospodaření na VŠTE a čl. 4 Statutu VŠTE, 

b) dotace nebo příspěvky poskytované Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy  (dále jen „ministerstvo“). 

c) další přidělené nebo získané finanční prostředky, jejichž skladba obsahuje 
stipendia. 

(2) Prostředky stipendijního fondu VŠTE nelze použít k výplatě stravného a náhrad 
za nutné vedlejší výdaje a nelze je použít pro jiné osoby než studenty.  

(3) Přiznaná stipendia VŠTE jsou studentovi vyplácena bezhotovostním převodem 
na účet studenta vedeným bankou na území České republiky v české měně. Číslo 
účtu je student povinen vyplnit v Informačním systému VŠTE (dále jen „IS“) v sekci 
Stipendia – Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií. 

Článek 3 
Druhy stipendií 

(1) Studentům VŠTE mohou být přiznána tato stipendia: 

a) prospěchové stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona, 

b) mimořádné stipendium podle § 91 odst. 2 písm. b) a c) zákona, 
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c) sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta  
podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona, 

d) zvláštní sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta  
podle § 91 odst. 2 písm. d) a § 91 odst. 3 zákona,   

e) ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona, 

f) stipendium v případech zvláštního zřetele hodných podle § 91 odst. 2 písm. e) 
zákona, 

g) stipendium na podporu studia v zahraničí a na podporu studia v České republice   
podle § 91 odst. 4 písm. a) a b) zákona. 

 

(2) Akademickým pracovníkům podle § 70 zákona, kteří se účastní programů evropské 
spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jejichž součástí jsou mobility 
akademických pracovníků, a zároveň pro svůj studijní zahraniční pobyt čerpají 
tvůrčí volno ve smyslu § 76 zákona může být přiznáno stipendium. Stipendium 
akademickému pracovníkovi nepřísluší bezprostředně v souvislosti s plněním 
pracovních povinností podle zvláštních právních předpisů a bez splnění podmínky 
podle věty první.   

(3) O přiznání prospěchového stipendia, sociálního a zvláštního sociálního stipendia, 
ubytovacího stipendia a mimořádného stipendia podle § 91 odst. 2 písm. b) a c) 
zákona, stipendia v případech zvláštního zřetele hodných a stipendia podle 
odstavce 2 rozhoduje rektor, který může delegovat svou pravomoc na pověřeného 
prorektora nebo ředitele útvaru. O přiznání stipendia podle odstavce 1 písm. g) 
rozhoduje ředitel Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání.  

Článek 4 
Prospěchové stipendium 

(1) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi, který splňuje tyto  
podmínky:  

a) je studentem ve studijním programu uskutečňovaném na VŠTE podle 
§ 61 zákona, 

b) dosáhl vynikajících studijních výsledků za dva bezprostředně předcházející 
po sobě jdoucí semestry studia v příslušném akademickém roce, přičemž 
studijní výsledky se posuzují na základě váženého studijního průměru 
[Do váženého studijního průměru se započítávají pouze hodnocení studijních 
předmětů (dále jen „předmět“) s takovými ukončeními, které se hodnotí 
známkami A, B, C, D, E, X, F. Započítává se tedy předmět ukončený zkouškou. 
Naopak do průměrů se nezapočítávají zápočty. Do průměru se nezapočítávají 
předměty, které jsou označeny „nezapočítává se“. Takové označení může 
provést studijní oddělení VŠTE (dále jen „studijní oddělení“). Předměty, 
označené příznakem „uznáno“, se do průměru zahrnují. Hodnocení „-“ 
u způsobu ukončení, které se jinak hodnotí známkou, se započítává hodnotou 4. 
Průměr se vypočítává vždy na dvě desetinná místa se zaokrouhlením. Do 
výpočtu váženého studijního průměru se započítávají všechny neúspěšné 
pokusy.], 

c) nepřekročil standardní dobu studia. 
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(2) Prospěchové stipendium může být studentovi přiznáno v pravidelných částkách 
a vypláceno v intervalech, které stanoví příslušné opatření rektora, nejdéle po dobu 
deseti měsíců nebo jednorázově. 

(3) Žádost o prospěchové stipendium podává student prostřednictvím Úřadovny v IS. 

(4) Poslední termín vyplacení prospěchového stipendia je v měsíci, který předcházel 
měsíci, ve kterém:  

a) student přerušil nebo zanechal studia, 

b) nabylo právní moci rozhodnutí VŠTE o uložení sankce za disciplinární přestupek, 

c) studentovi bylo ukončeno studium jiným způsobem, než je uvedeno v písmenech 
a ) a b). 

(5) V případě ukončení studia podle § 55 a 56 zákona se prospěchové stipendium 
přestává vyplácet od měsíce následujícího po dni, kdy došlo k ukončení studia . 

 

Článek 5 
Mimořádné stipendium 

(1) Mimořádné stipendium může být přiznáno jednorázově studentům: 

a) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky 
přispívající k prohloubení znalosti podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona, 

b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona, 

c) za pomocnou vědeckou činnost na VŠTE podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona, 

d) jako mimořádná cena rektora podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona; účel a podmínky 
udělení ceny stanoví rektor. 

(2) Mimořádné stipendium přiznává rektor na základě návrhu prorektora nebo ředitele 
ústavu či útvaru  nebo vedoucího úseku podle odstavce 1. 

(3) Mimořádné stipendium lze přiznat i opakovaně. 

Článek 6 
Sociální stipendium a zvláštní sociální stipendium 

(1) Sociální stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona, může být přiznáno 
studentovi jednorázově na základě jeho žádosti v případě zvláště tíživé sociální 
situace studenta. Tíživou sociální situaci studenta posuzuje rektor nebo jím 
delegovaná osoba na základě doložených dokladů studenta. Žádost o sociální 
stipendium podá student prostřednictvím Úřadovny v IS. Bližší informace týkající 
se podmínek přiznávání a způsobu výplaty stipendia stanoví příslušné opatření 
rektora. Stipendium může být přiznáno i opakovaně. 
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(2)  Nárok na sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona má student, kterému byl 
přiznán přídavek na dítě podle § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný 
pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny 
a koeficientu 1,5 a tento nárok prokáže student tím, že k žádosti o zvláštní sociální 
stipendium doloží písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem státní sociální 
podpory, který přídavek přiznal. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po 
dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na 
stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou. 

(3) Sociální a zvláštní sociální stipendium se přiznává na deset měsíců v kalendářním 
roce, ve kterém student splňuje podmínky pro přiznání stipendia; stipendium 
se nepřiznává za měsíc červenec a srpen. Sociální stipendium se přiznává pouze 
po standardní dobu studia. 

(4) Žádost o zvláštní sociální stipendium podává student elektronicky přes IS v sekci 
Stipendia. 

(5) Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální a zvláštní sociální stipendium je závazek 
studenta informovat neprodleně studijní oddělení o případné změně podmínek 
rozhodných pro přiznání sociálního a zvláštního sociálního stipendia. Nesplněním 
kterékoliv z podmínek ztrácí student nárok na sociální a zvláštní sociální 
stipendium. 

Článek 7 
Ubytovací stipendium 

(1) Ubytovací stipendium je přiznáno studentovi, který splňuje tyto podmínky: 

a) je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního 
programu v prezenční formě studia uskutečňovaném na území České republiky, 

b) studuje v prvním akreditovaném studijním programu, nebo 
v akreditovaném studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil 
z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; 
v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten 
nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán 
dříve,  

c) nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných 
studijních programů, 

d) nestuduje v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté), 
mezinárodních smluv nebo programu ACTION a CEEPUS, 

e) nemá místo trvalého pobytu na území okresu, ve kterém je místo studia, 

f) nevyužívá dotované ubytování z titulu studia na jiné škole působící na území 
České republiky. 

(2) Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního 
systému Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS“), z IS a žádost 
studenta o jeho přiznání. 
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(3) Ubytovací stipendium se přiznává na dvě období v kalendářním roce (dále jen 
„stipendijní období“), kdy první z nich začíná 1. ledna a končí 30. června a druhé 
začíná 1. října a končí 31. prosince. Studentovi zapsanému do studia v průběhu 
stipendijního období, nebo který v tomto období přestal splňovat podmínky 
pro přiznání ubytovacího stipendia, lze stipendium vyplatit pouze v poměrné 
odpovídající výši. Ubytovací stipendium se vyplácí vždy zpětně za 3 měsíce. 

(4) Žádost o ubytovací stipendium podává student elektronicky prostřednictvím IS  - 
sekce Stipendia – Žádost o ubytovací stipendium. 

(5) Ubytovací stipendium je vypláceno bezhotovostním převodem na účet studenta 
vedený bankou na území České republiky v české měně. Číslo účtu je student 
povinen vyplnit v IS v sekci Stipendia – Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.  

(6) Student je povinen ihned oznámit studijnímu oddělení skutečnosti, které mají vliv 
na výplatu ubytovacího stipendia. Nesplněním kterékoliv z podmínek uvedených 
v odstavci 1 písm. a) až f) ztrácí student nárok na ubytovací stipendium. 

(7) Ubytovací stipendium nelze vyplácet: 

a) za období, kdy student měl přerušeno studium, 

b) od měsíce následujícího po dni, kdy došlo k ukončení studia podle § 55 a 56 
zákona, 

c) od měsíce následujícího po dni, kdy nastala změna podmínek rozhodných 
pro přiznání ubytovacího stipendia. 

Článek 8 
Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných 

(1) Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných může být přiznáno studentovi: 

a) na úhradu mimořádných nákladů spojených s řešením úkolů zadaných v zájmu 
VŠTE, s odbornou praxí nebo s výzkumnou činností, jak na území České 
republiky, tak i v zahraničí, 

b) za plnění mimořádných úkolů přispívajících k rozvoji VŠTE, 

c) v ostatních případech zvláštního zřetele hodných.  

(2) Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných přiznává rektor na základě 
návrhu prorektora nebo ředitele ústavu či útvaru nebo vedoucího úseku. 

Článek 9 
Stipendium na podporu studia v zahraničí a na podporu studia v České republice 

(1) Stipendium na podporu studia v zahraničí a na podporu studia v České republice lze 
přiznat: 

a) studentovi k částečnému pokrytí nákladů na studium v zahraničí v souladu  
s § 91 odst. 4 písm. a) zákona, 

b) studentovi zahraniční vysoké školy k částečnému pokrytí nákladů spojených 
se studiem na VŠTE v souladu s § 91 odst. 4 písm. b) zákona. 

(2) Stipendium na podporu studia v zahraničí a na podporu studia v České republice 
přiznává ředitel Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání, případ-
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ně rektor, na základě návrhu prorektora, ředitele ústavu, útvaru nebo vedoucího 
úseku. 

Článek 10 
Řízení o přiznání stipendia  

(1) Písemné rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia vydává rektor nebo  
ředitel Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání ve lhůtě 30 dní od 
zahájení řízení. Písemné rozhodnutí musí obsahovat vyjádření o přiznání nebo 
nepřiznání stipendia, v případě přiznání stipendia přiznanou částku, formu 
vyplácení a termíny výplaty, dále odůvodnění a poučení s možností podat odvolání 
proti rozhodnutí. Písemné rozhodnutí se doručuje studentovi prostřednictvím elek-
tronického informačního systému VŠTE či písemně prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb. Za den doručení a oznámení rozhodnutí prostřednictvím elek-
tronického informačního systému se považuje první den následující po zpřístupnění 
rozhodnutí studentovi v elektronickém informačním systému. Za den doručení 
a oznámení rozhodnutí prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se pova-
žuje den převzetí písemného rozhodnutí. 

(2) Řízení o přiznání stipendia je zahájeno: 

a) u prospěchového stipendia dnem, kdy student podal elektronickou žádost 
prostřednictvím Úřadovny v IS, 

b) u sociálního stipendia dnem, kdy student podal elektronickou žádost 
prostřednictvím Úřadovny v IS,  

c) u mimořádného stipendia a stipendia na podporu v zahraničí a na podporu studia 
v České republice dnem, kdy prorektor nebo ředitel ústavu či útvaru nebo ve-
doucí úseku podal návrh na přiznání  stipendia rektorovi či řediteli Útvaru pro 
administraci studia a celoživotní vzdělávání.  

d) u sociálního stipendia dnem podání elektronické žádosti prostřednictvím IS 
v sekci Stipendia, 

e) u ubytovacího stipendia dnem podání elektronické žádost prostřednictvím 
IS v sekci Stipendia, 

f) u zvláštního sociální stipendia dnem podání elektronické žádosti prostřednictvím 
IS – úřadovna – žádost o sociální stipendium, 

g) u stipendia v případech zvláštního zřetele hodných dnem, kdy prorektor, ředitel 
ústavu či útvaru nebo vedoucí úseku podal návrh na přiznání stipendia rektoro-
vi.  

(3) Jestliže nebylo možné písemné rozhodnutí o přiznání stipendia doručit podle 
odstavce 1, rozhodnutí se doručí náhradním způsobem (oznámením na úřední 
desce VŠTE, doba vyvěšení je 15 dnů, kdy 15 dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje za doručenou.) Rozhodnutí nabývá právní moci: 

a) dnem, kdy uplyne lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí , nebo 

b) dnem, kdy se student písemnou formou vzdá práva podat odvolání, nebo 

c) dnem, kdy bylo studentovi doručeno druhoinstanční rozhodnutí rektora 
o odvolání proti rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia.  
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(4) Při rozhodování o přiznání nebo nepřiznání stipendia se postupuje podle § 68 
zákona. 

Článek 11 
Odnětí stipendia 

(1) Studenti jsou povinni oznámit na studijní oddělení všechny změny skutečností 
rozhodných pro přiznání stipendia, a to do 30 dnů poté, kdy k takovým 
skutečnostem došlo. Jestliže student tyto změny a jiné skutečnosti opravňující 
k získání stipendia neoznámí,  zaniká mu nárok na získání stipendia. 

(2) Právo přiznávat stipendia zahrnuje také právo odnětí stipendia v případě, 
že student přestane splňovat podmínky pro přiznání stipendia. 

(3) Rektor nebo pověřený prorektor či ředitel útvaru posuzuje, zda student přestal spl-
ňovat podmínky pro přiznání stipendia. 

Článek 12 
Společná ustanovení 

(1) Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou mu být 
přiznána. 

(2) Výše stipendia, s výjimkou zvláštního sociálního stipendia, se stanoví podle počtu 
studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání jednotlivých druhů stipendií 
uvedených v čl. 3 pro jednotlivá období a podle disponibilních finančních 
prostředků VŠTE. 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Stipendijní řád VŠTE registrovaný ministerstvem dne 11. září 2009 pod 
čj. 20 145/2009-30, ve znění pozdějších změn.  

(2) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona 
Akademickým senátem VŠTE dne 30. května 2017. 

(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace 
ministerstvem. 

(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem platnosti.  
 
 

doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., v. r.  
rektor 

 


