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Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Tato směrnice doplňuje Stipendijní řád Vysoké školy technické a ekonomické 
v Českých Budějovicích (dále jen ,,VŠTE“). 

Článek 2 

Prospěchové stipendium 

(1) Žádost o prospěchové stipendium podává student prostřednictvím Úřadovny 
v Informačním systému VŠTE (dále jen „IS“) a to nejdéle do 31. 10. příslušného 
kalendářního roku. 

(2) Prospěchové stipendium student nepobírá za měsíce červenec a srpen. 

(3) Prospěchové stipendium se přestává vyplácet za měsíc, ve kterém: 

a) student přerušil nebo ukončil studium, 

b) od měsíce následujícího po dni, kdy došlo k ukončení studia podle § 55 a § 56 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

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

d) student překročil standardní dobu studia, resp. stipendium se přestává vyplácet 
od měsíce následujícího po dni, kdy došlo k překročení standardní doby studia. 

(4) Prospěchové stipendium se poskytuje ve výši: 

Při váženém studijním průměru Výše prospěchového stipendia 
Od 1,00 do 1,2 včetně 1 000,- Kč / měsíc 
Od 1,21 do 1,5 včetně 800,- Kč / měsíc 
Od 1,51 do 1,8 včetně 400,- Kč / měsíc 

Článek 3 

Ubytovací stipendium 

(1) Ubytovací stipendium je určeno výhradně pro studenty prezenční formy studia. 

(2) Žádost o ubytovací stipendium podává student prostřednictvím IS - Studijní oddělení 
– Žádost o přiznání stipendia.  

(3) Student je povinen při podání žádosti o ubytovací stipendium vyplnit v sekci 
Stipendia v IS číslo účtu pro výplatu stipendia (nastavení čísla účtu pro výplatu 
stipendií student nese plnou odpovědnost za uvedení správného čísla účtu, jakož i 
veškeré důsledky s tím spojené). 

(4) Termín pro podání elektronické žádosti je do 31. 10. příslušného kalendářního roku. 
Ubytovací stipendium je vypláceno v následujících termínech: 

a) 15. 12. – stipendia za měsíce říjen, listopad a prosinec, 

b) 15. 3. – stipendia za měsíce leden, únor a březen, 

c) 15. 6. – stipendia za měsíce duben, květen a červen. 

(5) Výše stipendia činí 600,- Kč na měsíc. 

 


