Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. února 2022
pod čj. MSMT-4014/2022-1 Stipendijní řád Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

STIPENDIJNÍ ŘÁD

UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

ZE DNE 17. ÚNORA 2022
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení

1.

Tento Stipendijní řád Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „stipendijní řád“)
se řídí § 91 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 platí pro studenty studující ve studijních programech uskutečňovaných fakultami
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“), pokud se fakulta, na které je
student zapsán, neřídí stipendijním řádem fakulty, který je jejím vnitřním předpisem (§ 33 odst. 2 písm. f)
zákona) (dále jen „student“).

3.

Podle tohoto stipendijního řádu jsou studentům přiznávána stipendia:
a)

z dotace nebo příspěvku (§ 18 odst. 2 písm. a) a c) zákona),

b) z podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (§ 18 odst. 2 písm. b)
zákona) (dále jen „podpora výzkumu“),
c)

ze stipendijního fondu (§ 18 odst. 6 písm. c) zákona),

d) z jiných zdrojů (zejména § 18 odst. 2 písm. e) až h) zákona).
4.

O stipendiích podle tohoto stipendijního řádu rozhoduje rektor, nebo děkan fakulty, na které je student
zapsán. Mimořádné stipendium podle čl. 3 odst. 1 písm. b) a mimořádné stipendium poskytované v rámci
Studentské grantové soutěže UJEP podle čl. 3 odst. 2 může studentovi přiznat i děkan jiné fakulty než té,
na které je student zapsán.

ČÁST DRUHÁ
STIPENDIJNÍ KOMISE
Čl. 2
Působnost stipendijní komise
1.

Děkan jmenuje stipendijní komisi fakulty (dále jen „stipendijní komise“).

2.

Stipendijní komise se skládá z předsedy, zástupce studijního oddělení fakulty (dále jen „studijní oddělení“)
a nejméně dalších tří členů akademické obce fakulty, přičemž studentů je ve stipendijní komisi o jednoho
více než zaměstnanců UJEP.

3.

Stipendijní komise se usnáší o návrzích podle čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 3. Usnesení stipendijní komise je
přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

4.

V řádně odůvodněných případech se může stipendijní komise usnést na základě hlasování prostřednictvím
elektronické pošty (dále jen „per rollam“). Návrh na usnesení per rollam musí být odeslán na e-mailové
adresy všech členů stipendijní komise. Usnesení per rollam je přijato, vysloví-li se pro návrh nadpoloviční
většina všech členů stipendijní komise.

5.

Administrativní záležitosti spojené s jednáním stipendijní komise zajišťuje studijní oddělení.

6.

Další podrobnosti k působnosti stipendijní komise stanoví děkan.
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ČÁST TŘETÍ
STIPENDIA
Čl. 3
Druhy stipendií
1.

2.

Studentovi může být přiznáno:
a)

prospěchové stipendium1,

b)

mimořádné stipendium2,

c)

doktorské stipendium3,

d)

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

e)

sociální stipendium (§ 91 odst. 3 zákona).

Stipendium hrazené z podpory výzkumu může být studentovi přiznáno jako mimořádné stipendium
poskytované v rámci Studentské grantové soutěže UJEP (§ 91 odst. 2 písm. c) zákona).
Čl. 4
Prospěchové stipendium

1.

Děkan může přiznat prospěchové stipendium studentovi prezenční formy studia, který
a)

studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu ve standardní době studia a
v předcházejícím akademickém roce dosáhl váženého studijního průměru 4 nejvýše 1,50 včetně a
zároveň získal minimálně 55 kreditů (do tohoto počtu se nezapočítávají kredity získané
v předcházejícím akademickém roce za případné uznané předměty z předchozího studia), nebo

b)

studuje v prvním roce studia v magisterském studijním programu, jenž navazuje na bakalářský studijní
program, a který v předcházejícím akademickém roce absolvoval tento bakalářský studijní program
s vyznamenáním5,

c)

studuje v prvním roce studia v doktorském studijním programu a v předcházejícím akademickém roce
absolvoval magisterský studijní program s vyznamenáním2.

2.

Prospěchové stipendium podle odst. 1 písm. a) přiznává děkan z moci úřední na základě podkladu, který
připravují zaměstnanci studijního oddělení nebo jiný zaměstnanec pověřený děkanem podle výsledků
studia evidovaných v informačním systému studijní agendy (dále jen „systém STAG“).

3.

Prospěchové stipendium podle odst. 1 písm. b) a c) přiznává děkan na základě písemné žádosti studenta
podané děkanovi prostřednictvím studijního oddělení v termínu stanoveném děkanem.

4.

Návrh výše prospěchového stipendia předkládá děkanovi v souladu s usnesením stipendijní komise její
předseda. V případě prospěchového stipendia podle odst. 1 písm. a) je tento návrh odstupňován pro vážený
studijní průměr v pásmu 1,00 – 1,20 a vážený studijní průměr v pásmu 1,21 – 1,50.

5.

Prospěchové stipendium je přiznáno rozhodnutím děkana na jeden akademický rok a vyplácí se
jednorázově v termínu stanoveném děkanem.

6.

Prospěchové stipendium nelze vyplatit
a)

1

studentovi, kterému byla pravomocně uložena sankce za disciplinární přestupek podle § 64 zákona,

V případě stipendia hrazeného z dotace nebo příspěvku se jedná o stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona.

V případě stipendia hrazeného z dotace nebo příspěvku se jedná o stipendium podle § 91 odst. 2 písm. b), d) a e) a odst. 4
písm. a) a b) zákona.
2

3

V případě stipendia hrazeného z dotace nebo příspěvku se jedná o stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona.

Vážený studijní průměr se vypočte tak, že se ze všech předmětů, které si student na daný akademický rok zapsal, sečtou
hodnoty získané vynásobením výsledné známky příslušným kreditním ohodnocením předmětu a výsledný součet se dělí
celkovou kreditní hodnotou těchto předmětů. Za předměty zakončené zkouškou, které si student na daný akademický rok zapsal
a které neabsolvoval, se do váženého studijního průměru započítává známka 4.
4

5

Čl. 10 Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP.
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b)

osobě, která přestala být studentem studijního programu, v rámci jehož studia mu bylo prospěchové
stipendium přiznáno.
Čl. 5
Mimořádné stipendium

1.

2.

V souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b) se mimořádné stipendium přiznává
a)

za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající
k prohloubení znalostí (dále jen „tvůrčí výsledky“),

b)

v případě tíživé sociální situace studenta,

c)

v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti,
zapojení do mezinárodní spolupráce, vynikající sportovní výsledky, reprezentace UJEP nebo fakulty,
jiná významná činnost konaná ve prospěch UJEP nebo fakulty, příkladné občanské činy aj.,

d)

na podporu studia v zahraničí,

e)

na podporu studia v České republice.

Děkan může přiznat mimořádné stipendium studentovi v průběhu standardní doby studia, nebo zcela
výjimečně i po uplynutí standardní doby studia:
a)

na základě písemné žádosti studenta podané děkanovi prostřednictvím studijního oddělení,

b)

na návrh vedoucího katedry, ústavu nebo atelieru,

c)

na návrh oborové rady,

d)

na návrh řešitele projektu,

e)

z podnětu prorektora pro vnější vztahy, jde-li o mimořádné stipendium na podporu studia v zahraničí
přiznávané na základě účastnické smlouvy nebo finanční dohody uzavřené mezi studentem a UJEP,

f)

z vlastního podnětu, kdy v případě, že se jedná o zcela mimořádné důvody, tak může učinit formou
ceny děkana.

3.

Návrh výše mimořádného stipendia přiznávaného děkanem podle odst. 2 písm. a) a b) předkládá děkanovi
v souladu s usnesením stipendijní komise její předseda. V případech zvláštního zřetele hodných může
o výši tohoto stipendia rozhodnout děkan i bez návrhu stipendijní komise.

4.

Návrh výše mimořádného stipendia přiznávaného děkanem podle odst. 2 písm. c) předkládá děkanovi
v souladu s usnesením oborové rady její předseda. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje splnění
individuálního studijního plánu a jde-li o studenta doktorského studijního programu dosahujícího ve studiu
vynikajících tvůrčích výsledků, může děkan studentovi přiznat jednorázově stipendium až do výše
30 000 Kč.

5.

Návrh výše mimořádného stipendia přiznávaného děkanem podle odst. 2 písm. d) předkládá děkanovi
v souladu s pravidly stanovenými směrnicí rektora k řízení a financování projektové činnosti řešitel
projektu.

6.

Výše mimořádného stipendia přiznávaného děkanem podle odst. 2 písm. e) je stanovena účastnickou
smlouvou nebo finanční dohodou uzavřenou mezi studentem a UJEP. Podrobnosti k přiznání a výplatě
tohoto mimořádného stipendia stanoví směrnice rektora.

7.

Výši mimořádného stipendia přiznávaného děkanem podle odst. 2 písm. f) a podrobnosti k přiznání a
výplatě cen děkana stanoví děkan.

8.

Rektor může přiznat mimořádné stipendium studentovi v průběhu standardní doby studia, nebo zcela
výjimečně i po uplynutí standardní doby studia. V případě, že se jedná o zcela mimořádné důvody, může
tak učinit formou ceny rektora. Podrobnosti k přiznání a výplatě těchto cen stanoví rektor.

9.

Mimořádné stipendium je vypláceno buď jako pravidelná, opakující se částka, nebo jednorázově. Pokud
student splní podmínky pro přiznání stipendia, které je vypláceno měsíčně, pouze po část kalendářního
měsíce, má nárok na výplatu částky za celý takto započatý měsíc.

10.

Mimořádné stipendium lze vyplatit i v případě, kdy má student na základě své žádosti přerušené studium,
nebo kdy studium v příslušném studijním programu již absolvoval (§ 55 zákona). V ostatních případech,
kdy osoba přestala být studentem příslušného studijního programu, nelze mimořádné stipendium vyplatit.
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Čl. 6
Doktorské stipendium
1.

Děkan může přiznat doktorské stipendium po standardní dobu studia studentovi, který studuje v doktorském
studijním programu v prezenční formě studia.

2.

V případě, kdy po započtení dob všech předchozích neúspěšných studií v doktorských studijních
programech byla v aktuálním studijním programu studenta standardní doba studia překročena, může děkan
doktorské stipendium studentovi nepřiznat, nebo pokud již bylo doktorské stipendium studentovi přiznáno,
může rozhodnout o jeho odnětí. V ostatních případech, kdy student není ve smyslu pravidel stanovených
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) pro poskytování příspěvku UJEP na
daný kalendářní rok studentem rozpočtovým, nemůže být studentovi doktorské stipendium přiznáno.

3.

Doktorské stipendium přiznává děkan z moci úřední na základě podkladu, který připravují zaměstnanci
studijního oddělení nebo jiný zaměstnanec pověřený děkanem.

4.

Měsíční výše doktorského stipendia je rovna výši výpočtového stipendia pro studenta v doktorském
studijním programu, kterou MŠMT použilo při stanovení příspěvku UJEP pro daný kalendářní rok (dále
jen „výpočtové stipendium“), přepočtené na jeden kalendářní měsíc a zaokrouhlené na celé koruny nahoru.

5.

Při změně výpočtového stipendia se měsíční výše doktorského stipendia mění s účinností od prvního dne
prvního kalendářního měsíce následujícího po zveřejnění změny výpočtového stipendia na webu MŠMT.

6.

Rozhodnutí o přiznání doktorského stipendia platí po celou dobu, po kterou student splňuje podmínky
stanovené v odst. 1, s výjimkou případů, kdy děkan v souladu s odst. 2 nebo čl. 11 rozhodne o změně nebo
odnětí stipendia.

7.

Doktorské stipendium se vyplácí zpětně jako pravidelná, měsíčně se opakující částka. Pokud student splní
podmínky pro přiznání doktorského stipendia pouze po část kalendářního měsíce, má nárok na výplatu
částky za celý takto započatý měsíc.

8.

Doktorské stipendium nelze vyplatit osobě, která přestala být studentem studijního programu, v rámci jehož
studia mu bylo doktorské stipendium přiznáno. V takovém případě se ustanovení odst. 7 nepoužije.
Čl. 7
Ubytovací stipendium

1.

Děkan může přiznat ubytovací stipendium studentovi, který požádal o přiznání ubytovacího stipendia podle
pravidel stanovených směrnicí rektora a který:
a)

studuje ve studijním programu v prezenční formě studia,

b)

studuje v prvním studijním programu na vysoké škole v České republice, nebo jako absolvent
bakalářského studijního programu studuje v prvním magisterském studijním programu, jenž na
bakalářský studijní program navazuje, nebo jako absolvent magisterského studijního programu
studuje v prvním doktorském studijním programu, nebo jako student přestoupil 6 z jednoho takového
studijního programu do programu jiného,

c)

nepřekročil standardní dobu studia, a to ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,

d)

nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo studia,

e)

není příjemcem stipendia vyhlášeného MŠMT podle § 91 odst. 6 zákona, nebo není studentem
studujícím na UJEP v rámci programu AKTION nebo CEEPUS.

2.

Splnění podmínek pro přiznání ubytovacího stipendia stanovených v odst. 1 se ověřuje na základě údajů
vedených v databázi Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS“) a v systému STAG.

3.

Při ověřování splnění podmínky stanovené odst. 1 písm. b) se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu,
do něhož se uchazeč zapsal a které ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku.

4.

Při ověřování splnění podmínky stanovené odst. 1 písm. c) se v případě studenta, který vyhověl podmínce
přestupu uvedené v odst. 1 písm. b), započtou do doby studia též doby všech předchozích studií v za sebou
jdoucích přestupech.

5.

V případě souběžně studovaných studijních programů v prezenční formě studia má student nárok na

6

Pravidla MŠMT pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám na daný kalendářní rok.
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ubytovací stipendium pouze jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl zapsán dříve.
6.

Při splnění podmínek pro přiznání ubytovacího stipendia stanovených v odst. 1 přiznává děkan ubytovací
stipendium studentovi od prvního dne stipendijního období uvedeného v odst. 8, ve kterém student žádost
o přiznání ubytovacího stipendia podal. V případě, že čl. 10 odst. 2 takový postup vylučuje, přiznává děkan
ubytovací stipendium studentovi od prvního dne akademického roku, do něhož se student jako uchazeč
zapsal.

7.

Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia platí po celou dobu, po kterou student splňuje podmínky
stanovené v odst. 1, s výjimkou případů, kdy děkan v souladu s čl. 11 rozhodne o změně nebo odnětí
stipendia.

8.

Ubytovací stipendium se vyplácí bezhotovostně a zpětně za 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí a za období od
1. července do 31. prosince (dále jen „stipendijní období“).

9.

Pokud student splnil podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia stanovené v odst. 1 pouze v části
stipendijního období, vyplatí se mu ubytovací stipendium v poměrné výši podle počtu dnů, v nichž tyto
podmínky splňoval.

10.

Podrobnosti k přiznání, výši a výplatě ubytovacího stipendia stanoví směrnice rektora.
Čl. 8
Sociální stipendium

1.

Děkan přiznává sociální stipendium při splnění podmínek uvedených v § 91 odst. 3 zákona na základě
písemné žádosti studenta podané děkanovi podle pravidel stanovených směrnicí rektora.

2.

Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po
který splňuje podmínky uvedené v odst. 1, s výjimkou měsíců srpna a září.

3.

Nárok na sociální stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou 7.

4.

Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia platí po celou dobu, po kterou student splňuje podmínky
stanovené v odst. 1, s výjimkou případů, kdy děkan v souladu s čl. 11 rozhodne o změně nebo odnětí
stipendia.

5.

Výši sociálního stipendia stanovuje zákon.

6.

Sociální stipendium se vyplácí bezhotovostně a zpětně za 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí, červenec a 4. čtvrtletí.

7.

Pokud student přesáhl standardní dobu studia ve studijním programu, nelze sociální stipendium vyplatit.

8.

Podrobnosti k přiznání a výplatě sociálního stipendia stanoví směrnice rektora.
Čl. 9
Mimořádné stipendium poskytované v rámci Studentské grantové soutěže UJEP

1.

Děkan může přiznat mimořádné stipendium poskytované v rámci Studentské grantové soutěže UJEP
studentovi, který studuje v magisterském nebo doktorském studijním programu.

2.

Pravidla pro přiznání a výplatu mimořádného stipendia podle odst. 1 stanoví směrnice rektora.
ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 10
Přiznání a výplata stipendií

1.

K datu přiznání stipendia musí být osoba, které je stipendium přiznáváno, studentem UJEP.

2.

Stipendium lze studentovi přiznat nejdříve od prvního dne akademického roku, do něhož se student jako
uchazeč zapsal.

3.

Stipendium je vypláceno buď jako pravidelná, opakující se částka, nebo jednorázově.

4.

Stipendium je vypláceno bezhotovostně na bankovní účet vedený v českých korunách, jehož číslo student
uvedl v systému STAG. Ve výjimečných případech, nejde-li o ubytovací nebo sociální stipendium, může
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rektor, nebo děkan povolit i jinou formu výplaty. Hotovostně se stipendium vyplácí na pokladně rektorátu.
5.

Hotovostně vyplácenou částku je student povinen převzít do konce akademického roku, ve kterém byl
termín její výplaty, jinak mu právo na její výplatu zaniká.

6.

Student je povinen v žádosti o přiznání stipendia uvést pravdivé informace a oznámit příslušnému
studijnímu oddělení všechny skutečnosti, které mají vliv na přiznání nebo výplatu stipendia nejpozději do
8 dnů poté, co taková skutečnost nastala. Porušení jakékoliv z těchto povinností může být posuzováno jako
disciplinární přestupek ve smyslu § 64 zákona.

7.

Stipendium, které bylo vyplaceno neoprávněně, je student povinen vrátit. Termín, způsob a postup vrácení
určí studentovi svým rozhodnutím orgán, který stipendium přiznal.
Čl. 11
Odnětí nebo změna stipendia

Při změně skutečností rozhodných pro přiznání, dobu poskytování nebo výši stipendia rozhodne orgán, který
stipendium přiznal, o změně doby poskytování nebo výše stipendia, nebo o odnětí stipendia, a to i během období,
na které bylo stipendium přiznáno.
Čl. 12
Doručování písemností a řízení o odvolání
1.

Doručování písemností studentům se řídí čl. 24 Statutu UJEP.

2.

Na řízení o odvolání proti rozhodnutí rektora, nebo děkana ve věci přiznání stipendia se v případě, kdy
zákon neobsahuje speciální úpravu, použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 13
Závěrečná ustanovení

1.

Zrušuje se Stipendijní řád UJEP registrovaný MŠMT dne 16. března 2016 pod čj. MSMT-10767/2016, ve
znění pozdějších změn.

2.

Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UJEP dne
30. listopadu 2021.

3.

Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace MŠMT.

4.

Tento stipendijní řád nabývá účinnosti 1. července 2022.

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., v. r.
rektor
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