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Stipendijní program Ostravské univerzity na podporu zapojení studentů do 
akademické samosprávy 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Tímto opatřením se v souladu s čl. 3 odst. 1 Stipendijního řádu Ostravské univerzity 
vyhlašuje stipendijní program Ostravské univerzity (dále jen „OU“) na podporu zapojení 
studentů OU do akademické samosprávy.  

 
Článek 2 

Účel stipendijního programu 

Účelem tohoto stipendijního programu je podpora zapojení studentů OU do akademické 
samosprávy. Zejména se jedná o zapojení studentů OU do činnosti Akademického senátu 
OU, Rady pro vnitřní hodnocení OU a Rady vysokých škol. 

 
Článek 3 

Zdroj financování a výše finančních prostředků ve stipendijním programu 

1. Tento stipendijní program je financován ze stipendijního fondu OU. 

2. Výše finančních prostředků ve stipendijním programu je 180 000,- Kč/kalendářní rok. 
Rozhodným datem pro naplnění stipendijního programu finančními prostředky pro 
daný kalendářní rok je 31. 12. předchozího kalendářního roku. 

3. Nevyčerpané finanční prostředky stipendijního programu alokované na účetní období 
daného kalendářního roku mohou být využity na daný účel i v následujících obdobích. 

 

Článek 4 
Podmínky pro přiznání stipendia 

1. Stipendium v rámci tohoto stipendijního programu se může přiznat studentům 
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů zapsaných ke studiu 
na OU.  

2. Stipendium v rámci tohoto stipendijního programu může rektor přiznat z moci úřední 
nebo na základě návrhu. 

3. Právo navrhnout stipendium z tohoto stipendijního programu má prorektor, kancléř, 
místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení OU nebo předseda Akademického senátu 
OU. 

4. Přiznáním stipendia v rámci tohoto stipendijního programu není dotčena možnost 
studenta na přiznání stipendia v rámci jiného stipendijního programu. 
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5. Stipendium v rámci tohoto stipendijního programu lze přiznat témuž studentovi v rámci 
jednoho kalendářního roku opakovaně. 

 

Článek 5 
Pravidla pro určení výše stipendia 

Konkrétní výši jednotlivého stipendia navrhuje navrhovatel stipendia a schvaluje rektor. 
Výše jednotlivého stipendia je odvozena od počtu zasedání v rámci zapojení se studenta 
do akademické samosprávy, kterých se student osobně účastnil, přičemž za jedno takové 
zasedání se přiznává částka ve výši 1 000,- Kč. 

 

Článek 6 
Doba trvání stipendijního programu 

Tento stipendijní program je vyhlášen na období od 1. dubna 2019 na dobu neurčitou. 

 
Článek 7 

Náležitosti návrhu na přiznání stipendia 

1. Návrh na přiznání stipendia se podává k rukám rektora na formuláři, který tvoří přílohu 
č. 1 tohoto Opatření. 

2. Návrhy na přiznání stipendia se podávají zpravidla čtvrtletně do konce měsíce 
následujícího po konci předchozího kalendářního čtvrtletí. 

 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

1. Zprávu o počtu přiznaných stipendií a celkové částce vyplacených stipendií za 
předchozí kalendářní rok předloží kancléř kolegiu rektora nejpozději v únoru 
následujícího kalendářního roku. 

2. Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření je pověřen kancléř. 

3. Opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. dubna 2019.  

 
 
V Ostravě dne 28. 3. 2019 

 
 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., v. r. 
rektor OU 

 

Zpracovala: Mgr. Monika Šumberová 

Rozdělovník: Portál OU  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Návrh na vyplacení stipendia ze stipendijního programu Ostravské univerzity 
na podporu zapojení studentů do akademické samosprávy 


