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OPATŘENÍ REKTORA 
č. 168/2022 

Stipendijní program Ostravské univerzity na podporu studia ukrajinských 
studentů poprvé zapsaných ke studiu v akademickém roce 2022/2023 

 
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 studia 
ukrajinských studentů poprvé zapsaných do studia na OU v akademickém roce 2022/2023. 

 
Článek 2 

Účel stipendijního programu 

1. Účelem tohoto stipendijního programu je podpora ukrajinských studentů ucházejících se 
o studium na Ostravské univerzitě v úzké návaznosti na současnou situaci na Ukrajině, 
vzniklou po 24. únoru 2022 z důvodu válečného konfliktu. 

2. V rámci programu může být podpořeno až 40 ukrajinských studentů v akademickém 
roce 2022/2023 splňujících podmínky stanovené tímto opatřením. V případě, že 
podmínky bude splňovat více studentů, bude stanoveno pořadí na základě nepříznivosti 
sociální situace, úrovně znalosti českého jazyka a výsledků přijímacího řízení. 

 
Článek 3 

Zdroj financování a výše finančních prostředků ve stipendijním programu 

1. Tento stipendijní program je financován z příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací 
a vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost 
(dále jen „příspěvek“). 

2. Výše finančních prostředků ve stipendijním programu pro akademický rok 2022/2023 
je 4.400.000,- Kč. 

3. Stipendium vyplácené v tomto stipendijním programu představuje stipendium na 
podporu studia v České republice ve smyslu ustanovení § 91 odst. 4 písm. b) zákona 
č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek 4 
Podmínky pro přiznání stipendia 

1. Stipendium v rámci tohoto stipendijního programu může být přiznáno na žádost 
ukrajinským studentům českých nebo anglických bakalářských a magisterských 
studijních programů v prezenční formě studia poprvé zapsaným do studia na OU 
v akademickém roce 2022/2023 do prvního ročníku. 

2. Žádost o stipendium v rámci tohoto stipendijního programu může podat uchazeč 
o studium, nebo student ve studijním programu podle odst. 1, který: 

a) má k 24. únoru 2022 státní občanství Ukrajiny, 
b) získal dlouhodobé vízum v České republice po 24. únoru 2022, 
c) doloží svou nepříznivou sociální situaci formou motivačního dopisu, 



2 

 

d) nedosáhne v roce 2022 věku 26 let, 
e) úspěšně splnil všechny podmínky pro přijetí ke studiu na OU a byl navržen k přijetí 

ke studiu na OU, 
f) bude, nebo byl poprvé zapsán ke studiu v České republice v akademickém roce 

2022/2023. 
3. Stipendium v rámci tohoto stipendijního programu přiznává rektor. 
4. Na přiznání stipendia z tohoto stipendijního programu není právní nárok. 
5. Přiznáním stipendia v rámci tohoto stipendijního programu není dotčena možnost 

studenta na přiznání stipendia v rámci jiného stipendijního programu. 
 

Článek 5 
Výše stipendia ve stipendijním programu a jeho vyplácení 

1. Stipendium se skládá z: 
a) jednorázové částky ve výši 10 000,- Kč/student a 
b) pravidelně vyplácené částky ve výši 10 000,- Kč/student měsíčně. 

2. Stipendium dle odst. 1 písm. a) bude vyplaceno jednorázově současně s první splátkou 
stipendia dle odst. 1 písm. b). 

3. Stipendium dle odst. 1 písm. b) bude vypláceno měsíčně po dobu zimního semestru a 
zkouškového období akademického roku 2022/2023. 

4. Žádost o prodloužení vyplácení stipendia po dobu letního semestru a zkouškového 
období akademického roku 2022/2023 může podat student, který: 

a) neměl vážený studijní průměr studijních výsledků za zimní semestr akademického 
roku 2022/2023 horší než 3 a 

b) získal za zimní semestr akademického roku 2022/2023 alespoň 20 kreditů. 
5. V případě, že student neplní studijní povinnosti vyplývající ze studijního plánu jeho 

studijního programu nebo hrubě porušuje Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity, 
může být stipendium studentovi sníženo nebo odňato.  

 

Článek 6 
Doba trvání stipendijního programu 

Tento stipendijní program je vyhlášen na období od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023. 

 

Článek 7 
Náležitosti žádosti o stipendium  

1. Žádost o stipendium v rámci tohoto stipendijního programu se podává na formuláři, 
který je uveden v Příloze č. 1. K žádosti uchazeč doloží motivační dopis v českém nebo 
anglickém jazyce (maximální rozsah jedna A4) dle článku 4 odst. 2 písm. c). 

2. Žádost o stipendium dle čl. 5 odst. 1 se podává elektronicky na e-mail studium@osu.cz  
do 7. září 2022 a do 31. října 2022. 

3. Žádost o stipendium dle čl. 5 odst. 4 podává student elektronicky na e-mail 
studium@osu.cz do 28. února 2023. 
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Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento stipendijní program byl projednán v Akademickém senátu OU dne 21. března 
2022. 

2. Zprávu o počtu přiznaných stipendií a celkové částce vyplacených stipendií za AR 
2022/2023 předloží prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání Kolegiu rektora 
nejpozději v září 2023. 

3. Průběžnou kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji prorektora pro studium a 
celoživotního vzdělávání. 

4. Opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.  

 
 
 
 
V Ostravě dne 23. 3. 2022 
 

 
 

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

 

Zpracoval: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání 

Rozdělovník: Portál OU  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Žádost o stipendium dle Opatření rektora č. 168/2022 k poskytování stipendií 
pro ukrajinské studenty 

 
 


