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Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Toto Opatření rektora doplňuje vnitřní předpis VŠTE „Stipendijní řád“. 

(2) Sociální stipendium může být přiznáno v případě tíživé sociální situace studenta 
podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen „zá-
kon“). 

(3) Zvláštní sociální stipendium může být přiznáno v případě tíživé sociální situace stu-
denta podle § 91 odst. 2 písm. d) a § 91 odst. 3 zákona. 

Článek 2 

Podmínky pro přiznávání a způsob výplaty stipendia 

(1) Obecné podmínky pro přiznání sociálního a zvláštního sociálního stipendia dle čl. 1 
odst. 2 a 3(dále jen „stipendia“) jsou vymezeny Stipendijním řádem VŠTE. 

(2) Žádost o stipendium může student podat kdykoli během akademického roku elektro-
nicky přes IS v sekci Stipendia. Prvním měsícem, za který může být stipendium při-
znáno, je měsíc ve kterém byla žádost podána. 

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

(4) Stipendium je vždy vypláceno za příslušný měsíc zpětně a to nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce bezhotovostním převodem. Výjimkou je měsíc září, kdy výplata 
může proběhnout kumulativně za měsíce září + říjen do 15. listopadu příslušného 
roku. 

(5) Pověřený pracovník Útvaru ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání 
počátkem měsíce připraví dle požadavku Ekonomického oddělení pokyn k vyplacení, 
který bude elektronicky odeslán a fyzicky předán příslušnému pracovníkovi Ekono-
mického oddělení, který zajistí výplatu. 

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

Článek 3 

Výše sociálního stipendia 

(1) Postup pro výpočet výše sociálního stipendia je vymezena § 91 odst. 3 zákona a činí 
jednu čtvrtiny základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše 
stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. 


