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STIPENDIJNÍ ŘÁD 
UNIVERZITY PARDUBICE 
ZE DNE 7. PROSINCE 2020 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Stipendijní řád Univerzity Pardubice (dále jen „stipendijní řád“) je vydán 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 řídí se jím všechny fakulty a vysokoškolské ústavy Univerzity Pardubice (dále jen 
„univerzita“). 

Článek 2 
Finanční zdroje k poskytování stipendií 

Finančními zdroji pro přiznávání stipendií jsou: 

a) stipendijní fond univerzity, 

b) dotace nebo příspěvky poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
„ministerstvo“), 

c) další přidělené nebo získané finanční prostředky, jejichž skladba umožňuje výplatu stipendií. 

Článek 3 
Druhy stipendií 

Studentům univerzity mohou být z finančních zdrojů podle čl. 2 tohoto stipendijního řádu a v souladu s § 91 
zákona přiznána tato stipendia: 

a) stipendium za vynikající studijní výsledky, 

b) stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky 
přispívající k prohloubení znalostí, 

c) stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu1, 

d) stipendium v mimořádně tíživé sociální situaci, 

e) sociální stipendium v souladu s § 91 odst. 3 zákona, 

f) ubytovací stipendium, 

g) mimořádné stipendium v případech zvláštního zřetele hodné, 

h) stipendium na podporu studia v zahraničí, 

i) stipendium na podporu studia v České republice, 

                                                           
1 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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j) stipendium přiznané studentům v prezenční formě studia v doktorském studijním programu (dále jen 
„doktorské stipendium“), 

k) stipendium v souladu s § 91 odst. 6 zákona stanovované ministerstvem s přihlédnutím k závazkům 
z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. 

 Článek 4 
Stipendium za vynikající studijní výsledky 

(1) Stipendium za vynikající studijní výsledky může být přiznáno na základě: 

a) studijních výsledků studentů v tak zvaném „rozhodném období“ (dále jen „prospěchové stipendium“). 
Rozhodné období je akademický rok bezprostředně předcházející akademickému roku, pro nějž je 
prospěchové stipendium přiznáváno. U studentů prvního ročníku navazujícího magisterského studijního 
programu se za rozhodné období považuje poslední akademický rok studia v bakalářském studijním 
programu, na které studium v magisterském studijním programu bezprostředně navazuje. 

b) návrhu rektora nebo děkana za mimořádné studijní výsledky.  

(2) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi, který současně splňuje tyto podmínky: 

a) studuje a v rozhodném období studoval v prezenční formě bakalářského nebo magisterského studijního 
programu, 

b) studuje ve standardní době studia, 

c) studium neměl v rozhodném období přerušeno, 

d) v rozhodném období má splněny všechny zapsané předměty, 

e) za studium v rozhodném období získal minimálně 55 dosažených kreditů podle čl. 5 odst. 4 písm. a) 
Studijního a zkušebního řádu univerzity. Kreditová hranice 55 kreditů se sníží o součet kreditů 
z předmětů, které student nemohl z objektivních vnějších příčin splnit, a byly mu anulovány v souladu 
s čl. 5 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity.  

f) vážený průměr ze všech klasifikovaných předmětů v rozhodném období je nižší nebo roven 1,50. 

(3) Prospěchové stipendium je přiznáváno ve dvou stupních: 

a) pro vážený průměr 1,00 až 1,20, 

b) pro vážený průměr 1,21 až 1,50. 

(4) Prospěchové stipendium je přiznáno pouze omezenému počtu studentů. Počet studentů, kterým bude 
přiznáno prospěchové stipendium, stanoví pro každý akademický rok rektor procentem z celkového počtu 
zapsaných studentů v prezenční formě bakalářských a magisterských studijních programů, vyjma studentů 
přijíždějících na krátkodobé studijní pobyty, k 31. říjnu jednotně pro celou univerzitu. Počet studentů s nárokem 
na prospěchové stipendium na jednotlivých fakultách se určí stanoveným procentem ze zapsaných studentů 
v prezenční formě bakalářských a magisterských studijních programů k 31. říjnu na každé fakultě zvlášť. Pořadí 
studentů je stanoveno vzestupně podle dosaženého váženého průměru za rozhodné období, a to samostatně pro 
studenty bakalářských studijních programů a samostatně pro studenty magisterských studijních programů. Pokud 
počet studentů se stejnou hodnotou váženého průměru překročí stanovené procento, je prospěchové stipendium 
přiznáno všem studentům se stejnou hodnotou váženého průměru v souladu s čl. 7 odst. 10 Studijního a 
zkušebního řádu univerzity. 

(5) Prospěchové stipendium se přiznává na stipendijní období, které je shodné s akademickým rokem a je 
vypláceno v pravidelných měsíčních výplatách. 

(6) V případě splnění podmínek pro přiznání stipendia podle odst. 1 písm. a) v několika studijních 
oborech/specializacích studovaných na jedné fakultě, je studentovi přiznáno stipendium za vynikající studijní 
výsledky v daném akademickém roce pouze jednou. 

Článek 5 
Ubytovací stipendium 

(1) Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který: 

a) je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě 
studia, 

b) studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil 
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z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně 
studovaných studijních programů je studentovi přiznáno nejvýše jednou, a to v tom studijním 
programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve; při určení prvního studijního programu se nepřihlíží ke 
studiím, která byla v kterémkoliv kalendářním roce zapsána a ukončena v období od 1. května do 
30. října, 

c) nepřekročil standardní dobu studia, a to ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů, 

d) nemá místo trvalého pobytu v okrese Pardubice, nebo v obci uvedené v příloze č. 1. 

(2) Ubytovací stipendium nemůže být přiznáno studentovi, který je studentem univerzity v rámci krátkodobých 
studijních pobytů. 

(3) Pokud je student zapsán do studia ve studijním programu nebo ve studijním oboru/specializaci, jehož výuka 
se trvale uskutečňuje na pracovišti univerzity dislokovaném mimo okres Pardubice, platí pro přiznání 
ubytovacího stipendia ustanovení odst. 1 písm. d) pro okres dislokace součásti univerzity a pro obce uvedené 
v příloze č. 1. 

(4) Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia studentům jsou údaje zjištěné ze Sdružené informace matrik 
studentů (dále jen „SIMS“) a z Informačního systému studijní agendy univerzity (dále jen „IS/STAG“). 

(5) Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi od kalendářního měsíce, ve kterém si zadá platný 
tuzemský bankovní účet přes webové rozhraní IS/STAG. Ubytovací stipendium se přiznává na stipendijní 
období, které je shodné s akademickým rokem a je vypláceno v pravidelných měsíčních výplatách. Přiznaný 
nárok na ubytovací stipendium přísluší studentovi do měsíce, který předchází měsíci, ve kterém dovršil 
standardní dobu studia. 

 Článek 6 
Sociální stipendium 

(1) Sociální stipendium se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního 
předpisu2 (dále jen „přídavek“), za podmínek a ve výši stanovené v § 91 odst. 3 zákona. 

(2) Nárok na sociální stipendium student prokáže tím, že podá žádost o sociální stipendium studijnímu oddělení 
fakulty, kde je zapsán ke studiu. V žádosti student potvrdí čestné prohlášení, že nárok na stipendium neuplatnil 
na jiné vysoké škole, a k žádosti přiloží písemné potvrzení přídavku vydané orgánem státní sociální podpory, 
který přídavek přiznal. 

(3) Potvrzení, pro účely přiznání sociálního stipendia podle čl. 3 písm. e), platí po dobu 21 měsíců od uplynutí 
roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Po uplynutí doby platnosti potvrzení je student povinen podat novou 
žádost. 

(4) Sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia aktuálně studovaného studijního programu na 
deset měsíců v akademickém roce, ve kterém student splňuje podmínky pro přiznání stipendia; stipendium se 
nepřiznává za měsíc červenec a srpen. Sociální stipendium je vypláceno v pravidelných měsíčních výplatách. 

 
Článek 7 

Doktorské stipendium 

(1) Doktorské stipendium se přiznává studentům v prezenční formě studia v doktorském studijním 
programu, kteří v doktorských studijních programech dle údajů ze SIMS nestudují déle, než je standardní 
doba studia doktorského studijního programu, do kterého je student zapsán. Do doby studia se započtou 
všechny doby předchozích neúspěšných studií v doktorských studijních programech. 

(2) Doktorské stipendium se přiznává na stipendijní období, které je shodné s akademickým rokem a je 
vypláceno v pravidelných měsíčních výplatách. Přiznaný nárok na doktorské stipendium přísluší studentovi 
do měsíce, který předchází měsíci, ve kterém dovršil standardní dobu studia vypočtenou podle pravidel 
v odst. 1 tohoto článku. 

 

 
                                                           
2 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Článek 8 
Rozhodování o stipendiích, výše a výplata stipendií 

(1) O přiznání stipendií rozhoduje rektor nebo děkan na základě žádosti studenta nebo návrhu odpovědné osoby. 
Podrobnosti k žádosti studenta nebo návrhu odpovědné osoby a pravidla pro přiznání stipendia u jednotlivých 
druhů stipendií stanoví vnitřní norma univerzity. 

(2) Na rozhodnutí ve věcech přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona. Rozhodnutí lze studentovi doručovat 
prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. 

(3) Při stanovení výše stipendia se rektor nebo děkan řídí finančními zdroji a možnostmi univerzity, resp. 
fakulty, výší a účelem poskytnutých a disponibilních zdrojů a počtem studentů, kteří splnili podmínky pro 
přiznání jednotlivých druhů stipendií podle tohoto stipendijního řádu. Pokud je s přidělenými finančními 
prostředky výše stipendia přiznaného studentům stanovena poskytovatelem, řídí se výše stipendia tímto 
rozhodnutím. 

(4) Výši prospěchového stipendia v jednotlivých stupních uvedených v čl. 4 odst. 3 a procentuální počet 
studentů, kterým může být toto stipendium přiznáno, stanoví rektor zpravidla před začátkem zkouškového 
období zimního semestru rozhodného období. Po účinnosti oznámení rektora je možné výši prospěchového 
stipendia upravit pouze v mimořádných situacích. 

(5) Výši ubytovacího stipendia stanoví rektor s přihlédnutím k příspěvku, který univerzita obdrží od ministerstva 
a k počtu studentů, kteří mají na ubytovací stipendium nárok, a je jim přiznáno. 

(6) O výši doktorských stipendií rozhoduje děkan v rozsahu finančních prostředků přidělených do rozpočtu 
fakulty a podle pravidel daných vnitřní normou fakulty.  

(7) Maximální výše stipendia vyplacená jednotlivým studentům doktorských studijních programů za jeden 
akademický rok z finančních zdrojů podle čl. 2 činí 1,5 násobek celoročního mzdového tarifu pracovních 
činností zařazených do 3. tarifní třídy uvedeného v příloze č. 3 Vnitřního mzdového předpisu univerzity. Do 
maximální výše stipendia se studentům doktorských studijních programů nezapočítávají stipendia vyplácená 
podle čl. 3 písm. d), e), h), i) a k). 

(8) Stipendium se vyplácí výhradně v českých korunách. 

(9) Stipendium může být vyplaceno: 

a) jednorázově, 

b) formou pravidelné měsíční výplaty. 

(10) Stipendium vyplácené v pravidelných splátkách je studentovi vypláceno zpravidla zpětně za uplynulý 
měsíc. V odůvodněných případech může být výplata provedena zpětně za více uplynulých měsíců.  

(11) Pokud student u stipendií pravidelně měsíčně vyplácených zahájí studium v průběhu stipendijního období, 
přísluší mu stipendium od měsíce, ve kterém se stal studentem univerzity. Pokud student v průběhu stipendijního 
období ukončí nebo přeruší studium, přísluší mu stipendium do měsíce, který předchází měsíci, ve kterém přestal 
být studentem. 

(12) Výplaty stipendií jsou prováděny bezhotovostně. Student je povinen pro účel bezhotovostní výplaty 
stipendia zadat přes webové rozhraní IS/STAG aktuálně platný tuzemský bankovní účet. Pokud bankovní 
spojení student do IS/STAG nezadá, nebo zadá neplatné bankovní spojení, bude to posuzováno jako překážka 
bránící výplatě stipendia a stipendium nebude vyplaceno s výjimkou sociálního stipendia podle čl. 6. 

(13) Výjimku z bezhotovostní výplaty stipendií mají zahraniční studenti přijíždějící na univerzitu 
studovat v rámci krátkodobých studijních pobytů. Těmto studentům jsou stipendia vyplácena v hotovosti na 
pokladně univerzity.  

(14) Podrobnosti o postupu přiznání a způsobu výplaty stipendií stanoví vnitřní norma univerzity. 

Článek 9 
Společná ustanovení 

(1) Student je povinen v žádosti o stipendium uvést pravdivé údaje. 

(2) Je-li proti studentovi vedeno řízení o výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve formě srážek ze mzdy a jiných příjmů, mezi která se počítají i stipendia, 
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nebo je proti němu vedeno tímto způsobem exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen tyto skutečnosti nahlásit. Obdobně je povinen nahlásit, že je proti studentovi vedeno insolvenční řízení 
podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Pokud tak neučiní, má se pro účely vyplácení stipendií za to, že proti němu není vedeno řízení 
o výkonu rozhodnutí ve formě srážek ze mzdy nebo jiných příjmů, resp. exekuční řízení, resp. insolvenční řízení. 

(3) O všech skutečnostech a jejich změnách, rozhodných pro výplatu stipendia, je student povinen bezodkladně 
informovat studijní oddělení fakulty, jejímž je studentem, nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy taková 
skutečnost nastala. 

(4) Stipendium vyplacené na základě studentem nesprávně uvedených údajů je student povinen univerzitě jako 
bezdůvodně získané finanční prostředky vrátit včetně souvisejících nákladů. 

(5) Stipendium, které bylo studentovi vyplaceno, aniž by měl student na stipendium nárok, je student povinen 
bezodkladně vrátit v plné výši.  

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Stipendijní řád Univerzity Pardubice registrovaný ministerstvem dne 18. července 2013 pod  
čj. MSMT-16298/2013-30, ve znění pozdějších změn. 

(2) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3. zákona Akademickým senátem 
univerzity dne 10. listopadu 2020. 

(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem. 

(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem registrace ministerstvem. 

 
 

 

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.   

rektor 
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Příloha č. 1  
ke Stipendijnímu řádu Univerzity Pardubice 

 
 
 

Seznam obcí 
ležících mimo okres dislokace univerzity nebo její součásti, 

na něž se v případě trvalého bydliště studenta  
nevztahuje přiznání ubytovacího stipendia 

 
  
  
  

Dislokace univerzity nebo její součásti 

PARDUBICE 
okres Pardubice 

LITOMYŠL 
okres Svitavy 

    
Bořice Česká Třebová 
Bylany České Heřmanice 
Dobříkov u Chocně Džbánov 
Dřenice Hrušová 
Heřmanův Městec Choceň 
Hradec Králové Němčice 
Hrochův Týnec Nové Hrady 
Choceň Proseč 
Chrudim Semanín 
Klešice Slatina 
Kolín Sloupnice 
Medlešice Tisová 
Praskačka Vlčkov 
Presy/Chrudim Vysoké Mýto 
Předměřice n. Labem   
Rozhovice   
Slatiňany   
Sruby   
Starý Kolín   
Třibřichy   
Tuněchody   
Týnec n. Labem   
Úhřetice   
Vejvanovice   
Záboří n. Labem   
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