Stipendijní řád
Vysoké školy podnikání a práva, a. s.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Stipendijní řád Vysoké školy podnikání a práva, a. s. (dále jen “stipendijní řád”) je vydán v souladu
se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách) v platném znění (dále jen “zákon”) a je vnitřním předpisem Vysoké školy
podnikání a práva, a. s. (dále jen „škola“).
2. Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí škola:
a) z vlastních zdrojů (prospěchové, věrnostní a mimořádné stipendium),
b) z dotace na stipendia poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“) podle § 40 odst. 2 zákona (ubytovací a sociální stipendium),
c) případně z jiných příjmů, zejména ze státního rozpočtu a státních fondů a jiných veřejných
prostředků,
d) z darů (mimořádné stipendium).
3. Kromě stipendia podle tohoto stipendijního řádu může student obdržet stipendium přiznané
ministerstvem podle vyhlášených programů.
4. Tento řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Článek 2
Přiznávání stipendií
Škola může přiznat:
a) ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona,
b) sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona,
c) prospěchové stipendium,
d) věrnostní stipendium,
e) mimořádné stipendium.

Článek 3
Ubytovací stipendium
1. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který:
a) je studentem v prezenční formě studia akreditovaného studijního programu,
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b) 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,
c) nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném
ze souběžně studovaných studijních programů,
d) nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia a nemá místo trvalého
pobytu na území hlavního města Prahy, je-li místo jeho studia na území hlavního města Prahy,
e) není studentem studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté)
a mezinárodních smluv podle Příkazu ministryně č. 7/2005 k přiznávání stipendií
č. j. 14375/2005-61 ze dne 9. května 2005, programu AKTION a CEEPUS.
Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního systému
Sdružené informace matrik studentů a z informačního systému školy.
Žádost o ubytovací stipendium student podává prostřednictvím elektronického informačního
systému školy nejpozději do 31. 10. příslušného akademického roku, pokud byl do studia zapsán
od zimního semestru. Žádost o ubytovací stipendium student podává nejpozději do 31. 3.
příslušného akademického roku, pokud byl do studia zapsán od letního semestru.
Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který splňuje podmínky pro přiznání
ubytovacího stipendia, od prvního dne semestru, kdy student zahájil studium na škole.
Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi za každý kalendářní měsíc, ve kterém splňuje
podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia alespoň jeden den v tomto měsíci. Nárok na
ubytovací stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.

Článek 4
Sociální stipendium
1. Nárok na sociální stipendium má student, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního
právního předpisu1), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě
nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Měsíční výše stipendia
odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše
stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.
2. Žádost o sociální stipendium student podává prostřednictvím elektronického informačního
systému školy nejpozději do 31. 10. příslušného akademického roku, pokud byl do studia zapsán
od zimního semestru. Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do 31. 3. příslušného
akademického roku, pokud byl do studia zapsán od letního semestru.
3. Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je doložení potvrzení od příslušného úřadu.
4. Stipendium ve výši stanovené v § 91 odst. 3 zákona se přiznává po standardní dobu studia na deset
měsíců v akademickém roce, nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.
Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období jen jednou.

1)

§ 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 5
Prospěchové stipendium
1. Prospěchové stipendium je stipendium jednorázové a lze jej přiznat studentům prezenční formy
studia na základě studijních výsledků dosažených v předcházejícím akademickém roce ve stejném
typu akreditovaného studijního programu a ve stejné formě studia při dosažení:
a) studijního průměru 1,0
ve výši 3.000,- Kč,
b) studijního průměru 1,01 až 1,2
ve výši 2.000,- Kč,
c) studijního průměru 1,21 až 1,5 včetně ve výši 1.000,- Kč,
a při splnění všech následujících podmínek:
a) student vykonal všechny studijní povinnosti (zápočty, zkoušky) v řádných termínech (nikoliv
opravných),
b) student splnil veškeré povinnosti související s kontrolou studia v řádném termínu,
c) student zaplatil poplatek za studium (dále jen „školné“) v termínech dle platebního kalendáře,
který je součástí smlouvy o studiu, a nemá žádné jiné splatné finanční závazky vůči škole,
d) se studentem nebylo zahájeno disciplinární řízení.
2. Žádost o prospěchové stipendium student podává prostřednictvím elektronického informačního
systému školy nejdříve dnem zápisu do vyššího ročníku, avšak nejpozději do jednoho měsíce ode
dne zápisu do vyššího ročníku.

Článek 6
Věrnostní stipendium
1. Věrnostní stipendium je stipendium jednorázové, které lze přiznat studentovi za studium dalšího
rodinného příslušníka (manželka, manžel, sestra, bratr, matka, otec, dcera, syn).
2. Věrnostní stipendium činí 1.000,- Kč za každého rodinného příslušníka studujícího v akreditovaném
studijním programu uskutečňovaném školou.
3. Věrnostní stipendium může získat student prezenční nebo kombinované formy studia.
4. Žádost o věrnostní stipendium student podává prostřednictvím elektronického informačního
systému školy nejdříve dnem zápisu dalšího rodinného příslušníka do studia a nejpozději do
jednoho měsíce ode dne zápisu dalšího rodinného příslušníka do studia.

Článek 7
Mimořádné stipendium
1. Mimořádné stipendium je stipendium jednorázové, které lze přiznat zejména:
a) za dosažení vynikajících studijních výsledků v rámci celkového hodnocení studenta
v bakalářském studijním programu,
b) za vynikající výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
zejména působení jako pomocná vědecká síla, účast na řešení projektů,
c) v mimořádné tíživé sociální situaci,
d) v případech hodných zvláštního zřetele, zejména za mimořádnou činnost, za úspěšnou
sportovní nebo jinou reprezentaci školy.
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2. Mimořádné stipendium se zpravidla přiznává na žádost studenta, kterou student podává
prostřednictvím elektronického informačního systému školy nebo z podnětu rektora, prorektora
nebo kvestora.
3. Mimořádné stipendium lze přiznat i opakovaně.

Článek 8
Společná ustanovení
1. Žádost o stipendium může student podat nejdříve v den zápisu do studia, tj. v době, kdy je
zapsaným studentem.
2. O přiznání ubytovacího stipendia a sociálního stipendia rozhoduje kvestor na základě kladně
posouzených žádostí a návrhu příslušné kompetentní referentky. O přiznání prospěchového
stipendia, věrnostního stipendia a mimořádného stipendia rozhoduje kvestor na základě
předložených návrhů či žádostí podaných prostřednictvím elektronického informačního systému
školy.
3. Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona.
4. Stipendia jsou vyplácena bankovním převodem na bankovní účet studenta vedený v České
republice v české měně (CZK), ve výjimečných případech v hotovosti.
5. Ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí zpravidla za období od 1. ledna do 30. června a za období
od 1. září do 31. prosince zpětně; výplatní termíny se stanoví po aktualizaci Sdružených informací
matrik studentů vysokých škol a poskytnutí dotace na stipendia ministerstvem, obvykle do 31.
července, resp. do 31. ledna.
6. Splní-li student podmínky pro přiznání více druhu stipendií, mohou mu být přiznána.
7. Student je povinen studijnímu oddělení školy oznámit změnu rozhodných skutečností
pro přiznání a výplatu stipendia písemně nejpozději do 10 dnů ode dne nastalé skutečnosti.
8. V případě, že ministerstvo neposkytne dotaci, škola nemá povinnost ubytovací a sociální
stipendium vyplatit.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1.

Tento řád nabývá platnosti od 1. 9. 2016.
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