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Část první

Základní ustanovení
Čl. 1

1. Stipendijní řád upravuje v souladu se zákonem 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“), druhy stipendií, podmínky, postup přiznávání a vyplácení
stipendií studentům CEVRO Institutu, o.p.s. (dále jen „vysoká škola“).
2. Stipendijní řád se vztahuje na všechny studenty prezenčního studia v bakalářském
studijním programu, které uskutečňuje vysoká škola.
3. Stipendia přiznávaná vysokou školou jsou hrazena z vlastních prostředků vysoké školy.
Zdrojem stipendií jsou též prostředky dárců nebo dotace na stipendia poskytovaná
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podle § 40 odst.
2 zákona.
4. Prostředky získané od dárců jsou čerpány ve shodě s účelem určeným samotným
dárcem.

Část druhá
Stipendia
Čl. 2
Druhy stipendií
1. Z prostředků vysoké školy může být studentovi přiznáno stipendium:
a) za vynikající studijní výsledky (dále jen „prospěchové stipendium“),
b) za vynikající výzkumné, vývojové, nebo další tvůrčí výsledky přispívající k
prohloubení znalostí (dále jen „stipendium za tvůrčí výsledky“),

c) v případě tíživé sociální situace studenta (dále jen „mimořádné sociální
stipendium“),
d) v případech zvláštního zřetele hodných (dále jen „mimořádné stipendium“).
2. Z dotace ministerstva může být studentovi vysokou školou přiznáno:
a) sociální stipendium,
b) ubytovací stipendium.

Čl. 3
Prospěchové stipendium
Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia, jeho výši a způsob vyplácení pro příslušný
akademický rok stanoví rektor nařízením po projednání v kolegiu rektora.
Čl. 4
Stipendium za tvůrčí výsledky,
mimořádné sociální stipendium,
mimořádné stipendium

Podmínky pro přiznání stipendia za tvůrčí výsledky, mimořádné sociální stipendium a
mimořádné stipendium, jeho výši, způsob vyplácení pro příslušný akademický rok stanoví
rektor nařízením po projednání v kolegiu rektora.

Čl. 5
Sociální stipendium

1. Nárok na přiznání sociálního stipendia má student, kterému byl přiznán přídavek na

dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního předpisu.1)
2. Student prokazuje nárok na přiznání sociálního stipendia tím, že k žádosti o poskytnutí
stipendia, které podává prostřednictvím studijního oddělení rektorovi, přiloží originál
nebo ověřenou kopii oznámení o přiznání přídavku na dítě vydané úřadem státní sociální
podpory (originál nebo úředně ověřenou kopii).
3. Sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců. Nárok na
sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen. Výše takového stipendia je
stanovena nařízením vlády. Studen má nárok na sociální stipendium po standardní dobu
studia za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání
sociálního stipendia.
2. Žádost o sociální stipendium může student podat nejpozději v období stanoveném pro
řádný zápis do studia nebo dalšího ročníku studia podle organizace příslušného
akademického roku, nejpozději však do 31. října případně do 31. března daného
akademického roku, pokud mu nebyl přídavek na dítě ve zvýšené výměře přiznán po
zápisu do studia nebo ročníku; v tomto případě může podat žádost kdykoliv v průběhu
akademického roku.
3. Povinností studenta, kterému bylo přiznáno sociální stipendium, je neprodleně
informovat studijní oddělení o případné změně v přiznání přídavku na dítě.

Čl. 6
Ubytovací stipendium
1.

Ubytovací stipendium z dotace poskytnuté ministerstvem může být přiznáno studentovi,
který
a) studuje v prvním studijním programu, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do
jiného a předchozí studium mu bylo uznáno (přestoupením se rozumí ukončení jednoho
studijního programu a přijetí do druhého studijního programu stejného nebo obdobného
obsahu); v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten
nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,

1

Ustanovení § 17, odst. 2, písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

b) nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze
souběžně studovaných studijních programů,
c) nemá místo trvalého bydliště na území hl. města Prahy, v jehož územním obvodu je
místo jeho studia.
Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního systému

2.

Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS“) a z informačního systému vysoké
školy a žádost studenta o jeho přiznání s uvedením bankovního spojení.
Nárok na ubytovací stipendium může vzniknout studentovi od prvního dne semestru, kdy

3.

student zahájil studium na vysoké škole. Podmínka stanovená v odstavci 1 písm. b) je
zachována, je-li student zapsán ve studijním programu, do něhož přistoupil ze studijního
programu uvedeného v odstavci 1 písm. b), anebo povolí-li v odůvodněném případě rektor
výjimku.
4.

Student má nárok na ubytovací stipendium za každý kalendářní měsíc, po který splňuje
podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Nárok na ubytovací stipendium nevzniká za
měsíc červenec a srpen.

Část třetí

Společná ustanovení

Čl. 7
Rozhodování o stipendiu
1. O přiznání stipendia a jeho výši rozhoduje ředitel na základě návrhu rektora.
2. Student má právo rektora požádat o přiznání stipendia podle čl. 2 odst. 1 písm. b) až d) a
odst. 2 tohoto stipendijního řádu. Důvody uvedené v žádosti je student povinen doložit.
3. Na rozhodování o přiznání stipendia se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů ode dne přijetí žádosti. Rozhodnutí se vyznačuje do
dokumentace o studentovi vedené vysokou školou.

4. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a obsahuje odůvodnění a poučení o možnosti podat
žádost o přezkoumání a doručuje se do vlastních rukou studentovi. Student může do 30 dnů
ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno, požádat o přezkoumání rozhodnutí; zmeškání
této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Žádost o přezkoumání se podává předsedovi
správní rady. Předseda správní rady změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v
rozporu se zákonem nebo stipendijním řádem.
5. Rozhodnutí a další písemnosti (dále jen „písemnost“) ve věcech upravených stipendijním
řádem se doručují do vlastních rukou studentovi a to poštou na adresu, která je uvedena v
osobním spise studenta. Písemnosti mohou být také studentovi předány osobně osobou
pověřenou vysokou školou. Odepře-li student písemnost převzít, má se za to, že byla
doručena dnem odepření převzetí písemnosti. Jestliže se nepodaří písemnost doručit
prostřednictvím pošty do 30 dnů od jejího vydání, vyvěsí se na úřední desce vysoké školy;
den vyvěšení písemnosti je dnem jejího doručení. Studentovi, jehož pobyt není znám, se
písemnost doručuje vyvěšením na úřední desce vysoké školy.
6. Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou mu být přiznána.
7. Student je povinen studijnímu oddělení vysoké školy oznámit změnu rozhodných
skutečností pro přiznání stipendia písemně nejpozději do 30 dnů ode dne nastalé skutečnosti.
8. Výše stipendia se stanoví podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání stipendia
pro jednotlivá období podle tohoto stipendijního řádu a podle disponibilních finančních
prostředků vysoké školy a prostředků poskytnutým z dotace ministerstva.

Čl. 8
Výplata stipendií
1. Stipendium vysoká škola vyplácí převodem na bankovní účet studenta. Stipendium se

vyplácí jednorázově nebo v pravidelných intervalech zpravidla měsíčních. Způsob
vyplácení jednotlivých druhů stipendií stanoví nařízením pro daný akademický rok rektor.
2. Během přerušení studia se stipendium nevyplácí.

Část třetí

Závěrečná ustanovení

Článek 9
Tento stipendijní řád nabývá podle § 39 odst. 9 zákona platnosti dnem registrace Ministerstvem.

