Vnitřní předpisy Vysoké školy polytechnické Jihlava
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 27. června 2017 pod čj. MSMT-17710/2017 Stipendijní řád Vysoké školy polytechnické Jihlava.

..........................................
Mgr. Karolina Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

Stipendijní řád
Vysoké školy polytechnické Jihlava
ze dne 27. června 2017
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Stipendijní řád Vysoké školy polytechnické Jihlava stanovuje druhy stipendií, podmínky
přiznání a způsob jejich vyplácení studentům Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen
„student“).
(2) Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí VŠPJ ze stipendijního fondu VŠPJ,
vytvořeného podle § 58 odst. 6 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”) a z jiných zdrojů, jako jsou zejména příspěvky a dotace a granty.
(3) Kromě stipendia podle tohoto stipendijního řádu může student obdržet stipendium
přiznané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podle
vyhlášených programů.
Článek 2
Přiznávání stipendií
(1) Stipendia hrazená z dotace nebo z příspěvku mohou být studentům přiznána:
a) za vynikající studijní výsledky (dále jen „prospěchové stipendium“),
b) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky
přispívající k prohloubení znalostí; na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost
podle zvláštního právního předpisu 1) na podporu studia v zahraničí nebo na podporu
studia v České republice (dále jen „mimořádné stipendium),
c) v případě tíživé sociální situace studenta (dále jen „sociální stipendium“),
d) v případech zvláštního zřetele hodných (dále jen „ubytovací stipendium“).
(2) Stipendium podle odstavce 1 písm. c) se se přiznává též studentům, kteří mají nárok na
přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu2), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro
1)

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.
Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení
výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
2)

§ 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.
Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce; 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. Nárok na stipendium prokazuje student
písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek
přiznal.
(3) Další stipendia, která nejsou uvedena v odstavci 1, mohou být přiznána ze stipendijního fondu
VŠPJ:
a)
b)

za významnou činnost a spolupráci s VŠPJ (dále jen „studijní stipendium“),
za zapojení se do vědecké a výzkumné činnosti VŠPJ (dále jen „stipendium na
podporu pomocné vědecké činnosti“).

(4) Rektor může z vlastního podnětu přiznat i zvláštní stipendium. Toto stipendium může být
hrazeno z dotace nebo z příspěvku či stipendijního fondu.
(5) O přiznání stipendií uvedených v odstavcích 1 až 4 rozhoduje rektor zpravidla na základě
doporučení Stipendijní komise. Tuto komisi jmenuje rektor jako svůj poradní orgán.
Článek 3
Prospěchové stipendium
(1) Prospěchové stipendium může být studentům přiznáno za vynikající studijní výsledky
v dosavadním průběhu studia při splnění podmínek, které pro konkrétní období vyhlašuje svým
rozhodnutím rektor.
(2) Prospěchové stipendium může získat student studijního programu, který splní podmínky
pro přiznání stipendia a to bez ohledu na to, zda pobírá i jiné stipendium.
(3) Žádost o prospěchové stipendium student podává prostřednictvím elektronického
informačního systému nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do vyššího semestru.
(4) Prospěchové stipendium student nepobírá za měsíce červenec a srpen.
(5) Prospěchové stipendium se přestává vyplácet za měsíc, ve kterém:
a) student přerušil nebo ukončil studium,
b) bylo zjištěno, že student prokazatelně neplní studijní povinnosti,
c) nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek.
Článek 4
Mimořádné stipendium
(1) Mimořádné stipendium je stipendium jednorázové, které lze přiznat studentovi zejména:
a) za vynikající studijní výsledky během celého studia,
b) za vynikající výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající
k prohloubení znalostí,
c) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu ,
d) na podporu studia v zahraničí, nebo na podporu studia v České republice v rámci
studijního programu podporovaného VŠPJ.
(2) Mimořádné stipendium se zpravidla přiznává na žádost studenta.
(3) Mimořádné stipendium lze přiznat i opakovaně.
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Článek 5
Sociální stipendium
(1) Sociální stipendium může být přiznáno v případě tíživé sociální situace studenta.
(2) Sociální stipendium podle čl. 2 odst. 2 je přiznáno studentovi, který o něj požádá
způsobem uvedeným v odstavcích 3 až 5 a nárok prokáže písemným potvrzením vydaným
orgánem státní sociální podpory podle článku 2 odstavce 2.
(3) Potvrzení uvedené v odstavci 2 platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl
příjem rodiny zjišťován.
(4) Žádost o sociální stipendium podle čl. 2 odst. 2 student podává nejpozději do jednoho
měsíce ode dne zápisu do studia, pokud mu nebyl přídavek na dítě ve zvýšené výměře přiznán
po zápisu do studia; v tomto případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku.
(5) Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium podle čl. 2 odst. 2 je závazek
studenta informovat neprodleně Studijní oddělení VŠPJ o případné změně v přiznání přídavku
na dítě a čestné prohlášení studenta, že nárok na sociální stipendium uplatňuje pouze na VŠPJ.
(6) Student má nárok na sociální stipendium podle čl. 2 odst. 2 po standardní dobu studia za
každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia,
avšak nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.
Článek 6
Ubytovací stipendium
(1) Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který o něj požádá a:
a) je studentem studijního programu v prezenční formě studia,
b) studuje v prvním studijním programu, nebo byl přijat do jiného studijního programu
po předchozím ukončení studiu v jiném studijním programu a předchozí studium mu
bylo uznáno (jde o ukončení jednoho studijního programu a přijetí do druhého
studijního programu stejného nebo obdobného obsahu); v případě souběžně
studovaných studijních programů je studium studentovi započteno nejvýše jednou,
a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
c) nepřekročil standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných
studijních programů,
d) je státním občanem České republiky, nebo je osobou, která má na území České
republiky povolený trvalý pobyt,
e) nemá místo trvalého pobytu v okrese Jihlava.
(2) Nárok na ubytovací stipendium vzniká studentovi, který splňuje podmínky pro přiznání
ubytovacího stipendia, od prvního dne semestru, kdy byl student přijat do studia ve studijním
programu, který uskutečňuje VŠPJ. Podmínka stanovená v odstavci 1 písm. b) je zachována, je li student zapsán ve studijním programu, do něhož byl přijat po ukončení studia ve studijním
programu uvedeném v odstavci 1 písm. b), anebo povolí-li v odůvodněném případě rektor
výjimku.
(3) Student má nárok na ubytovací stipendium za každý celý kalendářní měsíc, po který
splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Nárok na ubytovací stipendium nevzniká
za měsíc červenec a srpen.
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Článek 7
Studijní stipendium
(1) Studijní stipendium může být studentům přiznáno za činnost pro VŠPJ v rámci studia při
splnění podmínek, které vyhlašuje svým rozhodnutím rektor.
(2) Studijní stipendium za činnost v rámci studia a plnění studijních povinností podle
vyhlášených kritérií je jednorázové. Stipendium může být přiznáváno přímo na základě návrhu
nebo na základě vyhodnocení vyhlášených podmínek a návrhu stipendijní komis e. Posuzování
výsledků splnění kritérií je prováděno komisionálně podle jednotlivých studijních programů
studia.
Článek 8
Stipendium na podporu pomocné vědecké činnosti
(1) Stipendium na podporu pomocné vědecké činnosti může být studentům přiznáno za
aktivní zapojení do vědecké a výzkumné činnosti VŠPJ, a to pod přímým vedením
akademického pracovníka VŠPJ.
(2) O zapojení studenta do vědecké a výzkumné činnosti rozhoduje na návrh prorektora pro
tvůrčí činnost rektor.
(3) Návrh na zapojení do vědecké a výzkumné činnosti VŠPJ musí obsahovat osobní jméno
a příjmení, případně další jména a rodné příjmení, rodné číslo, stav a adresu místa trvalého
pobytu studenta, u cizinců též jeho datum narození, pohlaví, adresa místa hlášení pobytu
v České republice a státní občanství studenta, jeho studijní program, ročník studia, uvedení
akademického pracovníka, pod jehož vedením bude student pracovat, oblast a délku zapojení
studenta do vědecké a výzkumné činnosti.
(4) Stipendium na podporu pomocné činnosti může být vypláceno jednorázově nebo
měsíčně po dobu činnosti studenta. Návrh na přiznání stipendia s podrobným odůvodněním
a popisem činnosti podává stipendijní komisi prorektor pro tvůrčí činnost.
Článek 9
Zvláštní stipendium
(1) Podrobnosti o podmínkách a přiznání zvláštního stipendia stanoví svým rozhodnutím rektor.
(2) Toto stipendium přiznává rektor na doporučení stipendijní komise studentům VŠPJ při splnění
dalších vyhlášených aktivit a činností VŠPJ Jihlava.
Článek 10
Společná ustanovení
(1) O přiznání stipendia rozhoduje rektor zpravidla na základě návrhu stipendijní komise,
která je poradním orgánem rektora. Stipendijní komisi jmenuje rektor.
(2) V řízení ve věcech přiznání stipendia není VŠPJ povinna před vydáním rozhodnutí ve
věci vyrozumět studenta o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a právo nahlížet do
spisu náleží studentům až po oznámení rozhodnutí.
(3) Proti rozhodnutí o přiznání stipendia se student může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne
jeho oznámení. Odkladný účinek odvolání nelze vyloučit.
(4) Odvolacím správním orgánem je rektor, jenž přezkoumává soulad napadeného
rozhodnutí
a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy VŠPJ.
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(5) Rozhodnutí o přiznání stipendia mohou být studentům doručována do elektronického
informačního systému.
(6) Stipendia jsou vyplácena v českých korunách v termínu stanoveném rektorem, a to
bankovním převodem na bankovní účet studenta, ve výjimečných případec h v hotovosti na
pokladně VŠPJ.
(7) Prospěchová stipendia se vyplácejí v termínech stanovených rozhodnutím rektora pro
příslušné období akademického roku.
(8) Ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí zpravidla za tři měsíce zpětně; výplatní
termíny se stanoví rozhodnutím rektora po aktualizaci Matriky studentů a poskytnutí příspěvku
nebo dotace na stipendia.
(9) Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou mu být přiznána.
(10) Výše stipendia, s výjimkou sociálního stipendia, se stanoví podle počtu studentů, kteří
splnili podmínky pro přiznání jednotlivých druhů stipendií a podle disponibilních finančních
prostředků.
Článek 11
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Stipendijní řád Vysoké školy polytechnické Jihlava zaregistrovaný
ministerstvem dne 16. srpna 2016 pod čj. MSMT-26028/2016.
(2) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona
Akademickým senátem VŠPJ dne 24. května 2017.
(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
ministerstvem.
(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem registrace.

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., v. r.
rektor
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