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STIPENDIJNÍ ŘÁD 

ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI 

ZE DNE 11. DUBNA 2017 

 

ČÁST PRVNÍ 

Obecná ustanovení 

Článek 1 

Základní ustanovení 

(1) Stipendijní řád Západočeské univerzity v Plzni (dále jen „stipendijní řád“) se vztahuje na studenty všech 

typů akreditovaných studijních programů uskutečňovaných Západočeskou univerzitou v Plzni (dále jen „ZČU“)  

nebo některou z jejích fakult. 

(2) Ustanovení stipendijního řádu o fakultě nebo děkanovi se použijí na vysokoškolský ústav podílející se na 

uskutečňování studijních programů nebo jeho ředitele přiměřeně. 

(3) Stipendijní řád definuje základní pravidla v oblasti stipendií na ZČU.  

(4) Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí ZČU ze stipendijního fondu ZČU vytvořeného podle 

§ 18 odst. 7 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“), případně též z jiných zdrojů, pokud podmínky 

poskytnutí těchto zdrojů nevylučují jejich využití na stipendium. 

(5) Při stanovování výše stipendií vychází ZČU, fakulty i ostatní její součásti ze svých finančních zdrojů 

a možností, z výše a účelu poskytnutých a disponibilních zdrojů a počtu studentů, kteří splnili podmínky pro 

přiznání jednotlivých druhů stipendií uvedených v čl. 2 s výjimkou sociálního stipendia. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Stipendium 

Článek 2 

Přiznání stipendia 

(1) Přiznává se stipendium: 

a) prospěchové za vynikající studijní výsledky,  

b) mimořádné   

1.  za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající 

k prohloubení znalostí, 
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2.  na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, 

3.  v případě tíživé sociální situace studenta, 

4.  na podporu studia v zahraničí, 

5.  na podporu studia v České republice, 

6.  v případech zvláštního zřetele hodných. 

c) studentům doktorských studijních programů,   

d)  ubytovací a 

e)  sociální. 

(2) Splní-li student podmínky stanovené zákonem a stipendijním řádem, má právo na stipendium.  

(3) Student je povinen uvést za účelem výplaty stipendia číslo svého bankovního účtu do elektronického 

informačního systému Studijní agenda.  

(4) O přiznání stipendia se vydává písemné rozhodnutí. Na rozhodování o přiznání stipendia se vztahuje § 68 

zákona. 

Článek 3 

Prospěchové stipendium 

(1) Jako kritérium pro určení výše prospěchového stipendia přiznávaného studentům bakalářských 

nebo magisterských studijních programů v prezenční formě studia slouží vážený studijní průměr (dále jen „VSP“) 

zjištěný podle Studijního a zkušebního řádu ZČU. 

(2) Prospěchové stipendium nemůže být přiznáno studentovi bakalářského nebo magisterského studijního 

programu, který v uplynulém akademickém roce nezískal alespoň 60 kreditů (do tohoto počtu se nezapočítávají 

kredity získané za případné uznané předměty z předchozího studia) nebo překročil standardní dobu studia 

stanovenou pro příslušný studijní program. 

(3) Prospěchové stipendium přiznává studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu děkan 

na dobu deseti měsíců daného akademického roku, pokud standardní doba studia nekončí v průběhu 

akademického roku. Pokud standardní doba studia končí v průběhu akademického roku, pak se příslušným 

poměrem krátí doba, na kterou je prospěchové stipendium přiznáno. 

(4) Jako základ pro stanovení výše prospěchového stipendia slouží výše příspěvku poskytovaného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) na jednoho studenta daného studijního 

programu. 

(5) Splňuje-li student podmínky uvedené v odstavcích 1 až 4, je mu prospěchové stipendium přiznáno i bez 

jeho žádosti. 

(6) Nárok na prospěchové stipendium studentovi zaniká posledním dnem měsíce, ve kterém studium přerušil 

nebo ve kterém mu bylo studium ukončeno. 

(7) Bližší podmínky pro přiznávání prospěchového stipendia stanoví děkan vnitřní normou fakulty. 

Článek 4 

Mimořádné stipendium 

(1) Mimořádné stipendium může být děkanem nebo rektorem přiznáno studentovi bakalářského, 

magisterského nebo doktorského studijního programu. 

(2) Mimořádné stipendium se přiznává na základě řádně odůvodněné žádosti studenta, nebo na návrh 

příslušného pracoviště, nebo z vlastního podnětu rektora, nebo děkana. 

 Článek 5 

Stipendium přiznávané studentům doktorských studijních programů 

(1) Studentu doktorského studijního programu v prezenční formě studia přiznává děkan po standardní dobu 

studia stipendium ve výši, kterou určí na návrh školitele a oborové rady, na každých dvanáct měsíců daného 

akademického roku. 
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 (2) V závislosti na dosahovaných studijních výsledcích a plnění individuálního studijního plánu studentem 

doktorského studijního programu může oborová rada na návrh školitele navrhnout děkanovi odejmutí stipendia 

nebo změnu jeho výše.  

(3) Studentovi zaniká nárok na stipendium posledním dnem měsíce, ve kterém studium přerušil, ve kterém mu 

bylo studium ukončeno nebo přešel na jinou formu studia. 

Článek 6 

Ubytovací stipendium  

(1) Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který ke dni vydání rozhodnutí o přiznání 

ubytovacího stipendia: 

a) je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě 

studia, 

b) studuje v prvním studijním programu (přičemž za studium ve studijním programu se nepovažuje studium, 

které bylo v kterémkoliv kalendářním roce zapsáno a ukončeno v období od 1. května do 30. října), nebo 

ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného  

a předchozí studium bylo uznáno, 

c) nepřekročil standardní dobu studia ve studovaném studijním programu, včetně souběžně studovaných 

studijních programů,  

d) nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia.  

(2) Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 se ověřuje na základě údajů z matriky studentů 

a z elektronického informačního systému Studijní agenda.  

(3) Žádost o přiznání ubytovacího stipendia se podává elektronicky na předepsaném formuláři.  

(4) O přiznání ubytovacího stipendia rozhoduje rektor. 

(5) Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia platí po celou dobu, kdy student splňuje podmínky 

stanovené v odstavci 1. Rozhodnutí o odejmutí ubytovacího stipendia se nevydává.  

(6) Výše ubytovacího stipendia je stanovena pro příslušné kalendářní čtvrtletí rozhodnutím rektora, a to 

nejpozději 10 dnů před termínem jeho výplaty.  

(7) Studentovi, který splňuje podmínky podle odstavce 1 pouze v části období, za které má být ubytovací 

stipendium vyplaceno, se vyplatí ubytovací stipendium v poměrné výši. 

Článek 7 

Sociální stipendium 

(1) Právo na přiznání sociálního stipendia má student, který ke dni vydání rozhodnutí o přiznání sociálního 

stipendia má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu
1)

, jestliže rozhodný příjem v rodině 

zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 

a jestliže student tento nárok prokáže písemným potvrzením vydaným na jeho žádost příslušným orgánem státní 

sociální podpory. Potvrzení pro účely sociálního stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl 

příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student za určité období uplatnit pouze jednou. Nejpozději 

do jednoho měsíce po uplynutí platnosti potvrzení je student povinen předložit nové platné potvrzení, jinak mu 

nárok na výplatu sociálního stipendia zaniká. 

(2) Žádost o přiznání sociálního stipendia se podává elektronicky na předepsaném formuláři. 

(3) Student má právo na sociální stipendium za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky 

stanovené v odstavci 1, po standardní dobu studia s výjimkou měsíců července a srpna. 

(4) O přiznání sociálního stipendia rozhoduje rektor. Rozhodnutí o odejmutí sociálního stipendia se 

nevydává. 

(5) Výši sociálního stipendia stanoví zákon. V případě změny výše sociálního stipendia se vydává nové 

rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia.  

 
                                                           

1) § 17 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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ČÁST TŘETÍ 

Výplata stipendií 

Článek 8 

(1) Přiznaná stipendia se poukazují bezhotovostně na bankovní účet studenta uvedený podle čl. 2 odst. 3. 

Jednorázově vyplácená stipendia se vyplácejí nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

rozhodnutí o přiznání stipendia nabylo právní moci. Stipendia vyplácená měsíčně se vyplácejí nejpozději do  

15. dne příslušného měsíce. Ubytovací a sociální stipendium se vyplácí zpětně za kalendářní čtvrtletí ve 

výplatních termínech stanovených v rozhodnutí rektora, nejpozději však do 30 dní po skončení kalendářního 

čtvrtletí. Studentovi prvního ročníku, který splní podmínky pro jeho přiznání, se poměrná část ubytovacího 

stipendia za 3. čtvrtletí příslušného kalendářního roku vyplácí až v termínu výplaty za 4. čtvrtletí příslušného 

kalendářního roku. 

(2) Za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení odpovídá student. Nebude-li platba provedena 

z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do třiceti dnů 

ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní spojení; jinak mu právo na výplatu 

stipendia zaniká.  

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Společná ustanovení 

Článek 9 

(1) Student je povinen uvést v žádosti o přiznání stipendia pravdivé údaje; uvedení nepravdivých údajů může 

být posuzováno jako disciplinární přestupek. 

(2) Student je povinen oznámit změnu skutečností rozhodných pro přiznání stipendia studijnímu oddělení 

fakulty nebo útvaru prorektora pro studijní a pedagogickou činnost písemně nejpozději do třiceti dnů poté, co 

taková skutečnost nastala.  

(3) Výplata stipendia může být zastavena, je-li spolehlivě prokázáno, že student má vůči ZČU nevyrovnaný 

závazek po lhůtě splatnosti. 

 

ČÁST PÁTÁ 

Závěrečná ustanovení 

Článek 10 

(1) Zrušuje se Stipendijní řád ZČU zaregistrovaný ministerstvem dne 31. března 2006 pod  

čj. 8 595/2006-30, ve znění pozdějších změn. 

 (2) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem ZČU 

dne 29. března 2017. 

(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem. 

(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem registrace ministerstvem. 

 

 

  

 

 

       RNDr. Petr Tomiczek, CSc.,v. r. Doc,. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, v. r.   

 předseda akademického senátu rektor 

 

 


