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Část první
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Stipendijní řád Ostravské univerzity (dále jen „řád“) upravuje na Ostravské
univerzitě (dále jen „OU“) v souladu se zákonem 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“) a Statutem OU základní podmínky
a pravidla při přiznávání a vyplácení stipendií na OU. Podrobnosti při přiznávání
a vyplácení stipendií na OU stanoví opatřením rektor nebo děkan v případech
předpokládaných tímto řádem.
2. Tento řád je vnitřním předpisem OU.
Článek 2
Stipendia
1. Stipendia mohou být na OU přiznána:
a) v rámci stipendijních programů podle části druhé, nebo
b) mimo stipendijní programy podle části třetí.
2. Stipendia mohou být přiznána studentovi OU (dále jen „student“). Stipendium lze
přiznat i vyplatit také v případě, že student studium řádně ukončil a to maximálně
do jednoho roku od tohoto ukončení.
3. Stipendia mohou být na OU přiznána na základě žádosti, na základě návrhu nebo
z moci úřední.
4. Stipendia mohou být hrazena:
a) z příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou
a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost
(dále jen „příspěvek“)
b) z dotace ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“),
c) ze stipendijního fondu,
d) z účelových darů,
e) z účelově poskytnutých dotací z rozpočtů krajů a obcí, nebo
f)

z jiných zdrojů.

Část druhá
STIPENDIA V RÁMCI STIPENDIJNÍCH PROGRAMŮ
Článek 3
Vyhlášení stipendijního programu
1. Stipendijní program vyhlašuje rektor opatřením po projednání v Akademickém
senátu OU nebo děkan opatřením po projednání ve stipendijní komisi fakulty.
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2. Vyhlášení stipendijního programu musí obsahovat zejména:
a) název stipendijního programu,
b) účel stipendijního programu,
c) zdroj nebo zdroje financování stipendijního programu,
d) podmínky pro přiznání stipendia,
e) výši stipendia nebo pravidla pro její určení,
f) maximální výši finančních prostředků určených na stipendijní program,
g) datum zahájení a ukončení stipendijního programu,
h) náležitosti žádosti o přiznání nebo návrhu na přiznání stipendia v rámci
stipendijního programu.
3. Pokud je jedním ze zdrojů financování stipendijního programu příspěvek nebo
dotace musí být při jeho vyhlášení dodrženy podmínky uvedené v § 91 odst. 2 a 4
zákona a ve vyhlášení musí být uvedeno, o který typ stipendia podle § 91 zákona
se jedná.
4. Opatření s vyhlášením stipendijního programu musí být uveřejněno v Portále OU
v příslušné sekci nejpozději den před zahájením stipendijního programu.
Článek 4
Přiznání stipendia v rámci stipendijního programu
Stipendium podle stipendijního programu přiznává rektor nebo děkan. Rektor nebo
děkan může výkon pravomoci přiznat stipendium přenést na příslušného
prorektora nebo proděkana ve vyhlášení stipendijního programu.

Část třetí
STIPENDIA MIMO STIPENDIJNÍ PROGRAM
Článek 5
Druhy stipendií mimo stipendijní program
Mimo stipendijní program může být přiznáno:
a) stipendium za vynikající studijní výsledky podle § 91 odst. 2 písm. a)
zákona (dále jen „prospěchové stipendium),
b) stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo
další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí podle § 91 odst. 2
písm. b) zákona (dále jen „tvůrčí stipendium“),
c) stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle § 91 odst.
2 písm. c) zákona (dále jen „výzkumné stipendium“)
d) stipendium v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 2
písm. d) a odst. 3 zákona (dále jen „sociální stipendium“) a stipendium
podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona (dále jen „mimořádné sociální
stipendium“)
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e) stipendium na podporu ubytování podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona
(dále jen „ubytovací stipendium“)
f) stipendium v případech zvláštního zřetele hodných podle § 91 odst. 2
písm. e) zákona (dále jen „mimořádné stipendium“)
g) stipendium za reprezentaci v Radě vysokých škol, v akademických
orgánech, poradních sborech a pracovních skupinách OU nebo fakult
podle s § 91 odst. 2 písm. e) zákona (dále jen „akademické stipendium“)
h) stipendium na podporu studia v zahraničí a na podporu studia v České
republice podle § 91 odst. 4 písm. a) a b) zákona (dále jen „stipendium
na podporu mobility“)
i) stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu podle
§ 91 odst. 4 písm. c) zákona (dále jen „doktorandské stipendium).
Článek 6
Prospěchové stipendium
1. Prospěchové́ stipendium může přiznat děkan studentovi studijního programu
uskutečňovaného fakultou, který splnil tyto podmínky:
a) je studentem v prezenční formě studia v bakalářském nebo
magisterském studijním programu akreditovaného v českém jazyce
nebo je studentem v prezenční formě studia ve společném bakalářském
nebo ve společném magisterském studijním programu,
b) získal v bezprostředně předcházejícím akademickém roce alespoň 50
kreditů,
c) studuje ve standardní době studia, nebo studuje ve standardní době
studia zvětšené o jeden rok, pokud studoval nejméně jeden semestr na
zahraniční
vysoké
škole
v rámci
mobilitních
programů
spoluorganizovaných OU a
d) jeho vážený studijní průměr ve studijním programu (dále jen „VSP”)
dosáhl hodnoty stanovené v odstavci 4. Hodnocení se provádí po
ukončení každého sudého semestru.
2. V případě, že student studuje na fakultě více studijních programů, nárok na
přiznání stipendia se posuzuje v rámci každého studijního programu samostatně.
3. VSP se vypočte pomocí vztahu

𝑉𝑆𝑃 =
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kde ki je počet kreditů za i-tý kurz, zi je známka získaná při zkoušce z i-tého kurzu
a n je celkový počet zapsaných kurzů v hodnoceném období, které jsou ukončeny
zkouškou. VSP se vypočte jako podíl součtu výsledných známek (číselně
vyjádřených v souladu s čl. 33 Studijního a zkušebního řádu OU) ze zapsaných
předmětů, u nichž je předepsána zkouška, násobených jejich kreditním
ohodnocením a celkového součtu kreditů těchto předmětů za hodnocené období.
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Jestliže v některém takovém předmětu byl student klasifikován „nevyhověl”, do
VSP se započítává známka 4.
4. Výše prospěchového stipendia se určuje na základě̌ dosažené́ hodnoty VSP
zaokrouhleného na dvě desetinná místa směrem dolů, vypočteného podle
odstavce 3, ve dvou pásmech:
a) první pásmo: VSP 1,00 – 1,20
b) druhé́ pásmo: VSP1,21–1,50.
5. Výši prospěchového stipendia v jednotlivých pásmech na akademický rok určuje
děkan.
6. Prospěchové́ stipendium se studentovi vyplácí z moci úřední jednorázově jednou
ročně.
Článek 7
Tvůrčí stipendium a výzkumné stipendium
1. Výzkumné stipendium se přiznává zpravidla v souladu s pravidly studentské
grantové soutěže na OU.
2. Tvůrčí stipendium a výzkumné stipendium může přiznat rektor, prorektor určený
rektorem, děkan nebo proděkan určený děkanem z moci úřední nebo na návrh
zaměstnance OU.
Článek 8
Sociální stipendium a mimořádné sociální stipendium
1. Sociální stipendium se přiznává studentovi na jeho žádost při splnění podmínek
uvedených v § 91 odst. 3 zákona.
2. Rektor formou opatření stanoví formu, náležitosti a termíny pro podávání žádostí
o přiznání sociálního stipendia, lhůty pro jejich vyřízení a další podrobnosti
související s jeho přiznáním. Sociální stipendium přiznává rektor nebo prorektor
určený rektorem.
3. Nad rámec sociálního stipendia může rektor nebo děkan přiznat studentovi na jeho
žádost v případě tíživé sociální situace mimořádné sociální stipendium. Součástí
žádosti o mimořádné sociální stipendium musí být popis a doložení tíživé sociální
situace. Mimořádné sociální stipendium může být přiznáno opakovaně.
Článek 9
Ubytovací stipendium
1. Ubytovací stipendium se přiznává studentovi, který:
a) studuje ve studijním programu uskutečňovaném OU v prezenční formě
studia,
b) studuje v pro něj prvním studijním programu, nebo studijním programu
na něj navazujícím; souběžně studované studijní programy se
započítávají pouze jednou a zohledňuje se ten, do kterého byl zapsán
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dříve; nezohledňují se studijní programy, do kterých se student zapsal a
které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku.
c) nepřekročil standardní dobu studia ve studijním programu nebo
v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
d) nemá místo trvalého pobytu na území okresu Ostrava-město,
e) podal žádost o přiznání ubytovacího stipendia.
2. Rektor formou opatření stanoví formu, náležitosti a termíny pro podávání žádostí
o přiznání ubytovacího stipendia, lhůty pro jejich vyřízení a další podrobnosti
související s jeho přiznáním. Ubytovací stipendium přiznává rektor nebo prorektor
určený rektorem.
Článek 10
Mimořádné stipendium
Mimořádné stipendium může přiznat studentovi rektor nebo děkan z moci úřední
nebo na základě návrhu ve formě mimořádného ocenění zejména za vzdělávací
činnost, tvůrčí činnost nebo činnost pro občanskou společnost. Podmínky přiznání
mimořádného ocenění a jeho výši stanoví rektor nebo děkan opatřením.
Článek 11
Akademické stipendium
1. Akademické stipendium může přiznat studentovi rektor nebo děkan z moci úřední
nebo na návrh předsedy akademického senátu OU nebo fakulty za účast v Radě
vysokých škol, samosprávných orgánech OU nebo fakulty, poradních sborech
a pracovních skupinách OU nebo fakulty.
2. Výše akademického stipendia za každé zasedání příslušného orgánu uvedeného
v odstavci 1 je maximálně 1000 Kč.
Článek 12
Stipendium na podporu mobility
1. Stipendium na podporu mobility lze přiznat studentovi k částečnému pokrytí
nákladů spojených se studiem na zahraniční vysoké škole, nebo studentovi
zahraniční vysoké školy k částečnému pokrytí nákladů spojených se studiem na
OU.
2. Stipendium na podporu mobility přiznává na žádost studenta podle odstavce 1
rektor, prorektor určený rektorem, děkan nebo proděkan určený děkanem.
Článek 13
Doktorandské stipendium
1. Doktorandské stipendium může být přiznáno studentovi v doktorském studijním
programu v prezenční formě studia, který studuje ve standardní době studia. Do
standardní doby studia se započítávají všechny doby předchozích neúspěšných
studií v doktorských studijních programech v prezenční formě.
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2. Doktorandské stipendium přiznává děkan z moci úřední do 30 dnů ode dne zápisu
do studia nebo opětovného zápisu do studia po přerušení.
3. Doktorandské stipendium se vyplácí jako měsíční částka. Její minimální měsíční
výši stanoví po souhlasném projednání na kolegiu rektora rektor opatřením pro
daný kalendářní rok poté, co Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejní
výši výpočtového stipendia v doktorském studijním programu, kterou použilo při
stanovení příspěvku OU pro daný kalendářní rok.

Část čtvrtá
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Článek 14
Forma a vyplácení stipendia
1. Stipendium může být přiznáno v peněžní i nepeněžní formě.
2. V nepeněžní formě (například formou poukázky na nákup literatury, na využití
speciálních služeb spojených s podporou vzdělávací nebo tvůrčí činnosti) může
být stipendium přiznáno pouze ze speciálního stipendijního programu
financovaného ze stipendijního fondu, který schvaluje Akademický senát OU nebo
stipendijní komise fakulty.
3. V peněžní formě se stipendium vyplácí v českých korunách bezhotovostním
převodem na účet studenta, který je student povinen uvést v informačním systému
Portál.
4. Stipendium může být přiznáno jako jednorázové nebo jako částka vyplácená ve
stanoveném termínu po stanovenou dobu. Stanovený termín, délka vyplácení
stipendia a termín splatnosti je uveden v rozhodnutí o přiznání stipendia.
5. Nelze-li stipendium vyplatit ve stanoveném termínu pro překážku na straně
studenta, rozhodne ten, kdo stipendium přiznal, o vyplacení v náhradním termínu
splatnosti, o snížení nebo odnětí stipendia.
6. Výplata stipendia se zastavuje, je-li proti studentovi zahájeno disciplinární řízení,
a to do doby jeho ukončení. Není-li studentovi disciplinární přestupek prokázán,
výplata se obnoví zpětně ode dne přerušení.
Článek 15
Rozhodnutí o stipendiu
Rozhodnutí o přiznání stipendia, nepřiznání stipendia (v takovém případě jen
v návrhovém řízení), o odnětí stipendia nebo jeho snížení se doručuje studentům
prostřednictvím elektronického informačního systému OU.
Článek 16
Rozhodnutí o odnětí stipendia
1. Orgán, který rozhodl o přiznání stipendia, může přezkoumat podle návrhu nebo
i bez návrhu, zda student stále splňuje podmínky pro přiznání stipendia.
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2. V případě, že student podmínky pro přiznání stipendia nesplňuje a stipendium mu
bylo přiznáno a nebylo vyplaceno v plné výši, může orgán podle odstavce 1
rozhodnout o odnětí stipendia.
3. Pokud bylo rozhodnuto o odnětí stipendia, studentovi nebude přiznané stipendium
nebo jeho zbytek vyplacen.
Článek 17
Stipendijní komise
Děkan zřizuje jako svůj poradní orgán pro projednávání návrhů stipendijních
programů, popřípadě pro projednávání návrhů na přiznání stipendia stipendijní
komisi. Způsob ustavení stipendijní komise, její složení a jednací řád stanoví děkan
formou opatření.

Část pátá
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 18
Přechodná ustanovení
Stipendia přiznaná před nabytím účinnosti tohoto řádu budou vyplacena podle
podmínek platných v době jejich přiznání a stanovených v rozhodnutí o přiznání.
Článek 19
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Stipendijní řád Ostravské univerzity v Ostravě registrovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. dubna 2012 pod
č.j. 17 026/2012-30.
2. Tento řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona schválen Akademickým
senátem OU dne 17. prosince 2018.
3. Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
4. Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

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