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STIPENDIJNÍ ŘÁD 
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 

ze dne 26. dubna 2012   

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Ostravská univerzita v Ostravě (dále jen „OU”) zřizuje stipendijní fond a vyčleňuje z něj stipendijní fondy 
svých fakult a stipendijní fond rektora. Stipendijní fond rektora se naplňuje z finančních částek 
schvalovaných stipendijní komisí jednotlivých fakult v podílu určeném aktuálně každoročně podle celkového 
procentuálního podílu počtu studentů jednotlivých fakult na celkovém počtu studentů univerzity nebo na 
základě procentuálního podílu rozpočtu jednotlivých fakult na celkovém rozpočtu univerzity nebo kombinací 
obou možností. Jedenkrát ročně je stipendijním komisím fakult předložen přehled čerpání.  

(2) Tento stipendijní řád určuje zásady pro poskytování stipendií studentům OU a všech fakult OU z prostředků 
stipendijního fondu rektora nebo dané fakulty a z dotace nebo příspěvku Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) podle § 91 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”). 

Článek 2 
Stipendia 

(1) Studentům může být z prostředků stipendijního fondu přiznáno stipendium: 

a) podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona za vynikající studijní výsledky (dále jen „prospěchové stipendium”), 

b) podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další 
tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí (dále jen „mimořádné stipendium”), 

c) podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního 
právního předpisu1 (dále jen „výzkumné stipendium”), 

d) podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona v případě tíživé sociální situace (dále jen “sociální stipendium”), 

e) podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona v případech zvláštního zřetele hodných (dále jen „zvláštní 
stipendium”). 

(2) Z dotace nebo příspěvku ministerstva se poskytují stipendia: 

a) podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona studentům doktorských studijních programů, 

b) podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona studentům ubytovací stipendium, 

c) podle § 91 odst. 3 zákona sociální stipendium. 

                                                           
1) Zákon č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.  
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Článek 3 
Prospěchové stipendium 

(1) Prospěchové stipendium může přiznat děkan studentům studijních programů uskutečňovaných fakultou (dále 
jen „děkan“) v prezenční formě studia v bakalářském studijním programu, v magisterském studijním 
programu ve všech typech studia uskutečňovaných na OU, kteří získali v předchozích dvou semestrech 
alespoň 50 kreditů, a jejichž vážený studijní průměr (dále jen „VSP”) dosáhl hodnoty stanovené podle 
odstavce 3 a 4. Hodnocení se provádí po ukončení každého sudého semestru. 

(2) Ke studijním výsledkům dosaženým ve studiu studijního programu na jiné fakultě nebo vysoké škole se při 
posuzování nároku na přiznání prospěchového stipendia nepřihlíží. 

(3) VSP studenta se určuje z hodnot známek, které student získal ze všech kurzů, které absolvoval a ukončil 
zkouškou během hodnoceného období podle odstavce 1. Zapsané, ale neabsolvované kurzy jsou pro potřeby 
VSP hodnoceny známkou “nevyhověl”. 

(4) VSP se vypočte pomocí vztahu 
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kde ki je počet kreditů za daný kurz, zi je známka získaná při závěrečné zkoušce daného kurzu a n je celkový 
počet zapsaných kurzů v hodnoceném období, které jsou ukončeny zkouškou. 

(5) Výše prospěchového stipendia se určuje na základě dosažené hodnoty VSP, stanoveného podle odstavce 4, 
ve dvou pásmech: 

a) první pásmo: VSP 1,00 – 1,2 

b) druhé pásmo: VSP 1,21 – 1,5. 

(6) Výši prospěchového stipendia v jednotlivých pásmech na běžný rok vyhlašuje děkan. 

(7) Prospěchové stipendium se studentu vyplácí bez jeho žádosti jednorázově po standardní dobu daného typu 
studijního programu.  

(8) Výplata prospěchového stipendia se zastavuje, je-li proti studentu zahájeno disciplinární řízení, a to do doby 
jeho ukončení. Není-li studentovi disciplinární přestupek prokázán, výplata se obnoví zpětně ode dne 
přerušení. 

(9) Nárok na prospěchové stipendium zaniká: 

a) nesplnil-li student některou z podmínek uvedených v tomto článku, 

b) překročil-li student standardní dobu daného typu studijního programu. 

Článek 4 
Výzkumné stipendium 

(1) Výzkumná stipendia jsou určena na podporu domácích a zahraničních výzkumných aktivit a mohou být 
poskytnuta mimo jiné na úhradu nákladů spojených s pobytem na zahraniční vysoké škole, aktivní účasti na 
konferenci, terénním výzkumem a to při řešení projektu specifického výzkumu ve Studentské grantové 
soutěži (dále jen „projekt SGS“) 

(2)  Výzkumné stipendium může přiznat děkan studentům studijních programů uskutečňovaných fakultou 
v prezenční i kombinované formě studia v magisterském a doktorském studijním programu, kteří se aktivně 
podílejí na realizaci projektů SGS, zejména tím, že prohlubují znalosti ve výzkumu a dosahují mimořádných 
výzkumných výsledků. 

(3)  Přiznané výzkumné stipendium se vyplácí zpravidla dvakrát ročně. 
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Článek 5 
Mimořádné, sociální nebo zvláštní stipendium 

(1) Ve zvláště odůvodněných případech může děkan přiznat zpravidla jednorázově mimořádné, sociální nebo 
zvláštní stipendium. Žádost o mimořádné nebo zvláštní stipendium může předložit vedoucí katedry, žádost o 
sociální stipendium předkládá student. Důvody pro přiznání stipendia posuzuje stipendijní komise, která 
předkládá své stanovisko děkanovi. 

(2) Stipendijní komisi zřizuje děkan jako svůj poradní orgán z akademických pracovníků fakulty a ze zástupců 
studentů. 

(3) Mimořádné stipendium může poskytnout rektor ze stipendijního fondu rektora pro studenty OU, kteří se 
významně  podíleli na celouniverzitních aktivitách, přesahující svým rozsahem působnost jedné fakulty. 

Článek 6 
Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona 

(1) Student má nárok na sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona po standardní dobu studia za každý celý 
kalendářní měsíc akademického roku, po který splňuje podmínky pro přiznání stipendia, s výjimkou měsíce 
srpna a září. 

(2) Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona činí měsíčně 1 620 Kč. 

(3) Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona se přiznává na základě žádosti studenta o přiznání sociálního 
stipendia podle § 91 odst. 3 zákona; na přiznávání stipendia se vztahuje čl. 8. 

(4) Žádost o sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona podává student písemně na příslušné studijní 
oddělení. Termíny pro podání žádosti jsou určeny harmonogramem akademického roku. Dojde-li ke změně 
v rozhodných skutečnostech pro přiznání sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona, může student podat 
písemnou žádost na příslušné studijní oddělení. 

(5) K žádosti o sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona student přiloží písemné potvrzení vydané na jeho 
žádost orgánem státní sociální podpory v České republice, který studentovi přiznal přídavek na dítě, že 
příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin 
částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 
21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit 
za určité časové období pouze jednou. 

(6) O vyplácení sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona, které se vyplácí zpravidla za tři měsíce zpětně, 
rozhoduje rektor. 

Článek 7 
Stipendia v doktorském studijním programu 

(1) Studentům doktorských studijních programů může děkan přiznat stipendia podle čl. 5 a 6. 

(2) Stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona děkan může přiznat studentům doktorských studijních 
programů pouze studují-li v prezenční formě studia a nepřekročili standardní dobu studia. 

(3) V případě neplnění povinností v doktorském studijním programu může děkan na základě písemného 
oznámení předsedy oborové rady rozhodnout o odnětí stipendia uvedeného v odstavci 2. 

(4) Stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona se vyplácí v daném měsíci za daný měsíc. 

Článek 8 
Ubytovací stipendium 

(1) Ubytovací stipendium je přiznáno rektorem studentům, kteří splňují tyto podmínky: 

a) jsou studenty akreditovaného bakalářského, magisterského, nebo doktorského studijního programu 
v prezenční formě studia; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten 
nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve, 

b) nepřekročili standardní dobu studia a to ani v případě souběžně studovaných studijních programů, 

c) jsou státními občany České republiky, nebo se jedná o osoby s povoleným trvalým pobytem v ČR, nebo 
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jsou státními příslušníky členského státu EU nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo kteří jsou rodinnými příslušníky takové osoby, 

d) nemají místo trvalého bydliště v okrese Ostrava a v obcích a městských částech, které jsou uvedeny 
v příloze č. 1, s výjimkou studentů studujících v místě detašovaného pracoviště, 

e) studují v místě detašovaného pracoviště OU, nemají místo trvalého bydliště v okrese sídla detašovaného 
pracoviště OU, 

f) jsou studenty přijatými na OU v Ostravě, respektive její fakultu v rámci programu Socrates-Erasmus do 
studijního programu a jsou zapsáni v matrice studentů, 

g) nejsou studenty studujícími v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté), mezinárodních 
smluv, programu AKTION a CEEPUS, a požádají elektronicky o přiznání ubytovacího stipendia na 
počátku studia nebo v okamžiku, kdy nastanou rozhodné skutečnosti pro přiznání ubytovacího stipendia, 
podle harmonogramu akademického roku a pravidel zveřejněných na počátku každého akademického 
roku. Žádost platí pro celou dobu studia na OU v určitém studijním oboru.  Zahraniční studenti v rámci 
programu Erasmus podají žádost o ubytovací stipendium také elektronicky.  

(2) Ubytovací stipendium se vyplácí zpravidla zpětně po uplynutí tří měsíců (čtvrtletí). Za období třetího čtvrtletí 
kalendářního roku se ubytovací stipendium neposkytuje. 

(3) Podklady pro udělení ubytovacího stipendia zaregistrované v matrice studentů k 31. březnu jsou rozhodné 
pro vyplácení stipendia za I. čtvrtletí, k 30. červnu pro II. čtvrtletí, k 31. říjnu daného kalendářního roku pro 
IV. čtvrtletí. 

(4) Nesplněním některé z podmínek uvedených v odstavci 1 ztrácí student nárok na ubytovací stipendium. 

(5) Ubytovací stipendium za příslušné posuzované čtvrtletí nelze vyplácet: 

a) za období, kdy měl student přerušené studium, 

b) pokud v posuzovaném čtvrtletí ukončil studium, 

c) pokud v posuzovaném čtvrtletí nastala změna podmínek rozhodných pro přiznání ubytovacího stipendia. 

Článek 9  
Společná ustanovení  

(1) Při stanovování výše stipendií vychází OU, 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. 

(2) Rozhodnutí o přiznání stipendií se doručuje studentům do vlastních rukou.  

(3) V případě, že není možné doručit rozhodnutí způsobem stanoveným v odstavci 2. tohoto článku, doručí se 
rozhodnutí vyvěšením na úřední desce fakulty nebo OU a způsobem umožňující dálkový přístup. Dnem 
doručení rozhodnutí je 15. den vyvěšení na ÚD. V případě, rozhodnutí o ubytovacím stipendiu je současně na 
osobní portlet studenta odesláno sdělení o náhradním způsobu doručení. 

(4) Student je povinen příslušnému studijnímu oddělení oznámit změnu rozhodných skutečností pro přiznání 
stipendia písemně do 8 dnů ode dne nastalé skutečnosti. 

(5) Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně na bankovní účty studentů vedené ve finančních ústavech v České 
republice. K tomuto účelu jsou studenti povinni zadat elektronicky prostřednictvím Portálu OU své bankovní 
spojení. Pokud tuto povinnost nesplní, stipendium studentům není vyplaceno. 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Stipendijní řád Ostravské univerzity v Ostravě registrovaný ministerstvem dne 25. února 2010 pod 
čj. 5 334/2010-30. 

(2) Tento stipendijní řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem OU dne   
16. dubna 2012. 
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(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem. 

(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012. 

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v. r. 

rektor 
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Příloha č. 1 

ke Stipendijnímu řádu OU 

 

Výčet obcí a městských částí mimo okres Ostrava, 

na něž se také nevztahuje udílení ubytovacího stipendia: 

Bohumín 

Brušperk 

Děhylov 

Havířov - Město 

Havířov - Podlesí 

Havířov - Šumbark 

Hlučín 

Krmelín 

Lískovec u Frýdku 

Ludgeřovice 

Markvartovice 

Mošnov 

Orlová - Lutyně 

Orlová - Město 

Orlová - Poruba 

Paskov 

Petřvald (NJ) 

Petřvald (KI) 

Rychvald (KI) 

Řepiště 

Sviadnov (F-M) 

Šilheřovice 

Žabeň (F-M) 
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