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1.

ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

1.1

Účel
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Stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky, jejich přiznání a způsob
vyplácení studentům z dotace poskytované Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
Rozsah platnosti

1.2

Tento stipendijní řád platí pro studenty studující ve studijních programech
uskutečňovaných Vysokou školou logistiky o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

B.

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Stipendijní řád Vysoké školy logistiky (dál jen „stipendijní řád“) je vydán podle § 17 odst.
1 písm. h) 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“), jako
vnitřní předpis vysoké školy. Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí vysoká
škola z dotace na stipendia poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „ministerstvo“) podle § 40 odst. 2 zákona.

(2)

Kromě stipendia podle tohoto stipendijního řádu může student obdržet stipendium
přiznané ministerstvem podle vyhlášených programů.

(3)

Tento stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob
vyplácení.
Článek 2
Druhy stipendií

Vysoká škola může studentovi přiznat:
a)
b)

ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona,
sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona.
Článek 3
Ubytovací stipendium

(1)

Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který
a) je studentem studijního programu v prezenční formě studia,
b) studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj
navazujícím nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí
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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,
ke studiu uskutečněném, nebo uskutečňovaném v jiné než prezenční formě studia
se nepřihlíží
nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném
ze souběžně studovaných studijních programů,
nemá místo trvalého bydliště v okrese, v němž je místo jeho studia.

(2)

Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního systému
Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS“) a z informačního systému vysoké
školy a žádosti studenta o jeho přiznání s uvedením bankovního spojení.

(3)

Nárok na ubytovací stipendium vzniká studentovi, který splňuje podmínky pro přiznání
ubytovacího stipendia, od prvního dne semestru, kdy 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. Žádost o ubytovací
stipendium musí být podána do 1 měsíce po zápisu.
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. V případě zahájení, přerušení či ukončení studia
v polovině měsíce, není nárok na stipendium za daný měsíc.

(4)

Článek 4
Sociální stipendium
(1) Sociální

stipendium se přiznává studentovi, 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.
Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost
orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro
účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku uvedené v potvrzení nepřevýšil
součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání
stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem rodiny
zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze
jednou.

(2) Žádost

o sociální stipendium student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu
do studia, pokud mu nebyl přídavek na dítě přiznán po zápisu do studia; v tomto případě
může podat žádost, kdykoliv v průběhu akademického roku.

(3) Student

má nárok na sociální stipendium 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, srpen.

(4) Stipendium



1

se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce.

) § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 5
Společná ustanovení
(1)

O přiznání stipendia rozhoduje rektor na základě žádosti studenta. Stipendium se vyplácí
výhradně z prostředku poskytnutých na základě zákona a dalších souvisejících právních
předpisů.

(2)

Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona. Rozhodnutí se doručuje
do vlastních rukou studenta na studijním oddělení vysoké školy. Nebude-li možné tímto
způsobem rozhodnutí doručit, platí za den doručení 15. den vyvěšení na úřední desce
vysoké školy.

(3)

Stipendia jsou vyplácena bankovním převodem na bankovní účet studenta, ve
výjimečných případech v hotovosti na pokladně vysoké školy. Vysoká škola nenese
žádnou právní odpovědnost za případný omyl studenta při udání čísla bankovního spojení
v žádosti o stipendium, vymáhání této platby včetně příslušných právních kroků je pouze
věcí studenta - žadatele o stipendium.

(4)

Student je povinen studijnímu oddělení oznámit změnu rozhodných skutečností pro
přiznání stipendia písemně nejpozději do 30 dnů ode dne nastalé skutečnosti. Nenahlášení
změny je ve smyslu § 64 zákona disciplinárním přestupkem se všemi důsledky, které
z toho podle zákona a obecných právních předpisů vyplývají.

(5)

Ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí zpětně zpravidla v červnu a prosinci daného
kalendářního roku.

(6)

Výši ubytovacího stipendia ve stipendijním období stanoví rektor podle počtu studentů,
kteří splnili podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia uvedeného v čl. 3 podle výše
dotace poskytnuté ministerstvem.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1)

Tento stipendijní řád byl schválen Správní radou Vysoké školy logistiky o.p.s.

(2)

Zrušuje se Stipendijní řád Vysoké školy logistiky o.p.s. registrovaný ministerstvem pod
č.j. MSMT 19051/2013-1, dne 10. května 2013

(3)

Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona dnem
registrace ministerstvem.

doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
rektor
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