Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), registrovalo dne 4. dubna 2017 pod čj. MSMT-8542/2017-30 Stipendijní řád
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
……………………………..
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

STIPENDIJNÍ ŘÁD
UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
ze dne 4. dubna 2017
Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
se podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 a § 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,
usnesl na tomto Stipendijním řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „řád“) je 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“) vnitřním
předpisem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“) a obsahuje pravidla pro
přiznávání stipendií studentům ve studijních programech uskutečňovaných na fakultách UTB
nebo přímo UTB.
(2) Pokud se v řádu uvádí pojem „děkan“, přejímá u studijních programů uskutečňovaných
přímo UTB spolu s vysokoškolským ústavem jeho pravomoci ředitel vysokoškolského
ústavu. U studijních programů uskutečňovaných přímo UTB vykonává pravomoci rektor.
(3) V rámci tohoto řádu se pod pojmem „vnitřní norma fakulty“ rozumí i vnitřní norma
vysokoškolského ústavu upravující podrobnosti o podmínkách přiznání a výplatě stipendia
studentům studijního programu uskutečňovaného přímo UTB spolu s vysokoškolským
ústavem, nebo vnitřní norma UTB, upravující podrobnosti o přiznání a výplatě stipendia
studentům studijního programu uskutečňovaného přímo UTB.
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Článek 2
Přiznávání stipendií
(1) Studentům, kteří studují v bakalářském nebo magisterském studijním programu, může být
přiznáno prospěchové stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona.
(2) Studentům, kteří studují v doktorském studijním programu, může být přiznáno doktorské
stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona.
(3) Studentům, kteří studují v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním
programu, může být přiznáno:
a) mimořádné stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a), b), d), e) a § 91 odst. 4 písm. a) a b)
zákona,
b) výzkumné stipendium podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona,
c) ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona,
d) sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona.
(4) Kromě stipendií podle tohoto řádu může být stipendium studentům přiznáno
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) v souladu
s vyhlášenými programy.
(5) Studentům zejména doktorských studijních programů může být přiznáno stipendium
vyplývající ze smluv uzavřených mezi UTB a právnickou osobou poskytující účelové
prostředky na řešení projektů výzkumu a vývoje zpravidla na návrh řešitele projektu.
(6) Studentům mohou být přiznána stipendia hrazená z příspěvku (§ 18 odst. 2 písm. a)
zákona) nebo dotace (§ 18 odst. 2 písm. c) zákona), ze stipendijního fondu (§ 18 odst. 6
písm. c) zákona) nebo z jiných zdrojů (zejména § 18 odst. 2 písm. b), d) až h) zákona).

ČÁST DRUHÁ
STIPENDIA PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH
A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Článek 3
Prospěchové stipendium
(1) Studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu v prezenční formě
studia, který v předcházejícím akademickém roce nebo ve stanovené části studia dosáhl
vynikajících studijních výsledků, může být přiznáno děkanem nebo rektorem prospěchové
stipendium. Prospěchové stipendium se stanovuje na základě váženého studijního průměru
podle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB. Podrobnosti stanoví vnitřní norma fakulty.
(2) Prospěchové stipendium se vyplácí v průběhu akademického roku. Termíny výplaty
stanoví vnitřní norma fakulty.
(3) Studentovi, který v době stanovené pro výplatu stipendia přerušil studium, bude
prospěchové stipendium vyplaceno v nejbližším termínu stanoveném pro výplatu stipendia
po jeho opětovném zápisu do studia.
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Článek 4
Mimořádné stipendium
(1) Mimořádné stipendium může být přiznáno studentovi děkanem nebo rektorem:
a) za vynikající studijní výsledky v průběhu studia,
b) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky
přispívající k prohloubení znalostí,
c) jako výpomoc v mimořádné tíživé sociální situaci,
d) na podporu studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí v rámci programu
podporovaného UTB,
e) na podporu studia na UTB,
f) v případech zvláštního zřetele hodných uvedených v čl. 10.
(2) Mimořádné stipendium může být přiznáno zpravidla na žádost studenta nebo na návrh
prorektora, proděkana, předsedy Akademického senátu UTB, předsedy akademického senátu
fakulty, kvestora, kancléře nebo vedoucího zaměstnance ústavu.
(3) Mimořádné stipendium lze přiznat v jednom měsíci souběžně i z více důvodů podle
odstavce 1.
(4) Mimořádné stipendium lze přiznat v průběhu akademického roku ze stejných důvodů
uvedených v odstavci 1 i opakovaně.
(5) Mimořádné stipendium podle § 91 odst. 4 písm. b) zákona1) může být přiznáno pouze
studentům v prezenční formě studia. Vyplácí se formou pravidelného příspěvku. Student
ztrácí nárok na toto stipendium pokud:
a) přeruší nebo ukončí studium,
b) prokazatelně neplní studijní povinnosti podle Studijního a zkušebního řádu UTB.
(6) Žádost nebo návrh podle odstavce 2 projednává stipendijní komise, jejíž členy jmenuje
děkan po vyjádření akademického senátu fakulty nebo rektor po vyjádření AS UTB.
Stipendijní komise doporučí stipendium přiznat nebo nepřiznat. Složení, způsob svolávání,
zasedání a jednání stipendijní komise jsou upraveny vnitřní normou fakulty.
(7) V odůvodněných případech může děkan nebo rektor přímo rozhodnout o přiznání
mimořádného studia.

1)

Stipendium na podporu studia v České republice.
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ČÁST TŘETÍ
STIPENDIA PRO STUDENTY
DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Článek 5
Doktorské stipendium
(1) Studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu po standardní dobu
studia může být přiznáno děkanem nebo rektorem doktorské stipendium, minimálně ve výši
základu podle § 58 odst. 2 zákona. Podrobnosti stanoví vnitřní norma fakulty.
(2) Doktorské stipendium se přiznává po dobu trvání akademického roku. Termíny výplaty
stanoví vnitřní norma fakulty.
(3) Pokud student doktorského studijního programu neplní studijní povinnosti vyplývající
ze Studijního a zkušebního řádu UTB, může mu být stipendium sníženo, popřípadě odejmuto.
Nestanoví-li vnitřní norma fakulty jinak, může tak být učiněno na základě návrhu školitele
nebo vedoucího zaměstnance ústavu, ke kterému student doktorského studijního programu
organizačně přísluší.
(4) Student ztrácí nárok na doktorské stipendium, pokud:
a) přeruší nebo ukončí studium,
b) přestoupí z prezenční formy studia na formu kombinovanou,
c) studuje déle, než je standardní doba studia.
Článek 6
Mimořádné stipendium
(1) Mimořádné stipendium může být přiznáno studentovi děkanem nebo rektorem:
a) za vynikající studijní výsledky v průběhu studia,
b) za vynikající výsledky výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
činnosti přispívající k prohloubení znalostí,
c) jako výpomoc v mimořádně tíživé sociální situaci,
d) na podporu studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí v rámci programu
podporovaného UTB,
e) na podporu studia na UTB,
f) případech zvláštního zřetele hodných uvedených v čl. 10.
(2) Mimořádné stipendium může být přiznáno zpravidla na návrh osoby uvedené v čl. 4
odst. 2 nebo školitele.
(3) Mimořádné stipendium lze přiznat v jednom měsíci souběžně i z více důvodů podle
odstavce 1.
(4) Mimořádné stipendium lze přiznat v průběhu akademického roku ze stejných důvodů
uvedených v odstavci 1 i opakovaně.
(5) Mimořádné stipendium podle § 91 odst. 4 písm. b) zákona1) může být přiznáno pouze
studentům v prezenční formě studia. Vyplácí se formou pravidelného příspěvku. Student
ztrácí nárok na toto stipendium pokud:
a) přeruší nebo ukončí studium,
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b) prokazatelně neplní studijní povinnosti podle Studijního a zkušebního řádu UTB.
(6) V případě doktorských studijních programů uskutečňovaných prezenční formou studia lze
studentům, kteří jsou plátci pojistného na zdravotní pojištění podle obecných předpisů
o zdravotním pojištění2) přiznat mimořádné stipendium, a to až do výše zaplaceného
pojistného podle těchto předpisů.2) Podrobnosti výplaty stipendia stanoví vnitřní norma
fakulty.
(7) Žádost nebo návrh podle odstavce 2 projednává stipendijní komise, jejíž členy jmenuje
děkan po vyjádření
akademického senátu fakulty nebo rektor po vyjádření
AS UTB. Stipendijní komise doporučí stipendium přiznat nebo nepřiznat. Složení, způsob
svolávání, zasedání a jednání stipendijní komise jsou upraveny vnitřní normou fakulty.
(8) V odůvodněných případech může děkan nebo rektor přímo rozhodnout o přiznání
mimořádného studia.

ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ STIPENDIA PRO STUDENTY
BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ
Článek 7
Ubytovací stipendium
(1) Ubytovací stipendium bude přiznáno děkanem nebo rektorem studentovi, který:
a) je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu
v prezenční formě studia; nepřihlíží se ke studiu ve studijním programu, do něhož se
uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního
roku;
b) studuje v prvním bakalářském studijním programu nebo v prvním magisterském
studijním programu nebo v prvním doktorském studijním programu anebo přestoupil
z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno;
v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše
jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve;
c) nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném
ze souběžně studovaných studijních programů;
d) nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia (místo studia
je určeno příslušnou fakultou a uvedeno v informačním systému studijní agendy (dále
jen „IS/STAG“).
(2) Ubytovací stipendium se neposkytuje studentům přijímaným na UTB:
a) v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté),
b) na studijní pobyty v rámci mezinárodních smluv (krátkodobé pobyty – stážisté),
c) v rámci programu AKTION a CEEPUS.
2)

§ 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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(3) Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné ze systému „Sdružené
informace matrik studentů“ (dále jen „SIMS“) a IS/STAG. Nutnou podmínkou přiznání
ubytovacího stipendia je elektronické podání žádosti studentem v IS/STAG.
(4) Ubytovací stipendium se vyplácí během kalendářního roku za dvě období (dále jen
„stipendijní období“) ve dvou splátkách, a to zpětně. Specifikaci stipendijního období
a termíny výplaty stanoví vnitřní norma UTB.
(5) Výši ubytovacího stipendia oznámí rektor svým rozhodnutím a to jednotně pro celou
UTB. Výše ubytovacího stipendia pro jeden kalendářní měsíc a jednoho studenta se vypočte
jako podíl částky připadající na stipendijní období a počtu kalendářních měsíců přiznaných
všem studentům v tomto období. Studentovi je vyplaceno ubytovací stipendium za stipendijní
období ve výši odpovídající součinu ubytovacího stipendia pro jeden kalendářní měsíc a počtu
přiznaných kalendářních měsíců, ve kterých splnil všechny podmínky pro přiznání
ubytovacího stipendia.
(6) Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia platí po celou dobu, kdy student splňuje
podmínky stanovené v odstavci 1.
(7) Student ztrácí nárok na ubytovací stipendium, pokud nesplní podmínky stanovené
v odstavci 1.
Článek 8
Sociální stipendium
(1) Sociální stipendium přiznává děkan nebo rektor studentovi studujícímu ve standardní době
studia, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu3). Tento nárok
student prokáže originálem písemného potvrzení vydaným na jeho žádost orgánem státní
sociální podpory, který přídavek přiznal. Žádost s touto přílohou podává student děkanovi
nebo rektorovi prostřednictvím studijního oddělení.
(2) Sociální stipendium se přiznává na dobu deseti měsíců v akademickém roce, kromě
měsíců červenec a srpen.
(3) Student ztrácí nárok na sociální stipendium, pokud nesplní podmínky stanovené
v odstavci 1.
(4) Výše sociálního stipendia je stanovena v § 91 odst. 3 zákona.
(5) Sociální stipendium se vyplácí zpravidla za tři měsíce zpětně. Termíny výplaty stanoví
vnitřní norma UTB.
Článek 9
Výzkumné stipendium
(1) Studentovi, zejména magisterského a doktorského studijního programu, lze přiznat
výzkumné stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního
právního předpisu4).

3)

§ 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

4)

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve
znění pozdějších předpisů.
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(2) O přiznání a vyplacení stipendií z prostředků poskytnutých na specifický vysokoškolský
výzkum nebo institucionální podporu rozhoduje děkan nebo rektor, v případech projektových
prostředků zpravidla na návrh řešitele projektu.

Článek 10
Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných
(1) Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií,
mezinárodní spolupráce, vynikající sportovní výsledky, reprezentaci univerzity,
za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, UTB nebo akademické obce
nebo příkladné občanské činy a dalších, přiznává děkan podle podmínek upravených
ve vnitřní normě fakulty, nebo rektor.
(2) Studentovi může být přiznáno mimořádné stipendium z důvodů zvláštního zřetele
hodných jako příspěvek na náklady na ubytování i v případě, že má místo trvalého pobytu
v okrese, v němž je místo jeho studia, a to na základě jeho písemné žádosti. Přitom musí
splňovat podmínku dojezdové doby z místa trvalého pobytu do místa studia nejméně
50 minut.
(3) Rektor nebo děkan může ze zcela mimořádných, zvláštního zřetele hodných, důvodů
přiznat studentovi stipendium ve formě mimořádné ceny; podmínky přiznání mimořádných
cen, jejich výši a další podrobnosti stanoví vnitřní norma fakulty.

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 11
Společná ustanovení
(1) Stipendium může být vyplaceno:
a) jednorázově,
b) formou pravidelného příspěvku.
(2) Při stanovení výše stipendia se vychází z finančních zdrojů a možností fakulty nebo UTB,
z výše a účelu poskytnutých a disponibilních zdrojů a počtu studentů, kteří splnili podmínky
pro přiznání jednotlivých druhů stipendií uvedených v čl. 2.
(3) O přiznání stipendia se vydává rozhodnutí. Pro stipendia přiznaná podle čl. 3, 5, 7 a 8
musí rozhodnutí obsahovat vymezení období, na které je stipendium přiznáno.
(4) Rozhodnutí ve věci přiznání stipendia se doručuje v souladu s § 69a odst. 3 zákona
prostřednictvím elektronického informačního systému UTB. Za den doručení a oznámení
rozhodnutí se považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí studentovi
v elektronickém informačním systému UTB.
(5) Proti rozhodnutí ve věci přiznání stipendia se student může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho oznámení. Odvolacím správním orgánem je rektor.
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(6) Stipendium je vypláceno bezhotovostně na bankovní účet vedený u peněžního ústavu
na území České republiky. Student je povinen pro tento účel zadat do IS/STAG své bankovní
spojení. Za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení odpovídá student.
(7) Student je povinen oznámit studijnímu oddělení změnu rozhodných skutečností pro
přiznání stipendia písemně, nejpozději do 8 kaledářních dnů ode dne nastalé skutečnosti.
Článek 12
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Stipendijní řád UTB registrovaný ministerstvem dnem 8. března 2012
pod čj. 8 204/2012-30, ve znění pozdějších změn.
(2) Řízení zahájená před nabytím účinnosti tohoto stipendijního řádu se dokončí podle tohoto
stipendijního řádu.
(3) Ustanovení vnitřních předpisů a vnitřních norem fakult nebo UTB, které jsou v rozporu
s tímto stipendijním řádem, pozbývají od 1. září 2017 účinnosti.
(4) Tento stipendijní řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona schválen Akademickým
senátem UTB dne 14. března 2017.
(5) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
ministerstvem.
(6) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.

prof. Ing. Petr Sáha, CSc., v. r.

předsedkyně Akademického senátu UTB

rektor UTB
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