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STIPENDIJNÍ ŘÁD   

UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYN Ě V ÚSTÍ NAD LABEM 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

1. Tento Stipendijní řád Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „stipendijní řád“) se 
řídí § 91 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“). 

2. Tento stipendijní řád platí pro studenty prezenční formy studia ve studijních programech uskutečňovaných 
Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“) s výjimkou sociálního stipendia 
podle §91 odst. 3 zákona, které je určeno pro studenty všech forem studia a dále pro akademické pracovníky 
UJEP, kteří se účastní programů evropské spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jejichž součástí jsou 
mobility akademických pracovníků (dále jen „program evropské spolupráce“).   

3. Studentům uvedeným v odstavci 2 mohou být přiznána stipendia:  

a) z dotace nebo příspěvku (§ 18 odst. 2 písm. a) a b) zákona) podle § 91 odst. 2 až 4  zákona, 

b) ze stipendijního fondu. 

4. Akademickým pracovníkům uvedeným v odstavci 2 mohou být prorektorem pro vědu, výzkum a zahraniční 
vztahy přiznána stipendia na základě mezinárodních  smluv nebo  smluv uzavřených mezi UJEP a národními 
agenturami programů evropské spolupráce podle pravidel stanovených těmito programy. Stipendia jsou 
vyplácena:  

a) z prostředků poskytnutých  národní agenturou  programu evropské spolupráce na stanovený  účel, 

b)  z účelové  dotace (§ 18 odst. 2 písm. b) zákona). 

5. Stipendia mohou být přiznána akademickým pracovníkům v době, kdy čerpají tvůrčí volno podle § 76 zákona 
a současně požádají o možnost pobytu v zahraničí v rámci programu evropské spolupráce  s tím, že se nejedná o 
plnění pracovních povinností podle zvláštního právního předpisu.1) 

Čl. 2  
Přiznání stipendia 

1. Podle tohoto stipendijního řádu se  přiznává: 

a) prospěchové stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona,  

b) mimořádné stipendium podle § 91 odst. 2 písm. b) až  d)  a odst. 4 písm. a) a b) zákona, 

c) doktorské stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona, 

d) ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona, 

e) sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona,  a 

f) stipendium na mobilitu akademických pracovníků v programech evropské spolupráce v oblasti 

                                                           
1) § 131 zákoníku práce. 
 zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách 
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vysokoškolského vzdělávání.  

2. O stipendiích pro studenty studující ve studijních programech uskutečňovaných UJEP rozhoduje podle tohoto 
stipendijního řádu  rektor nebo  ředitel vysokoškolského ústavu (dále jen „ředitel“); o stipendiích pro studenty 
studující ve studijních programech uskutečňovaných fakultou rozhoduje podle tohoto stipendijního řádu  rektor, 
nebo  děkan. 

3. Děkan, nebo ředitel může přiznat prospěchové stipendium v průběhu standardní doby studia na základě 
písemné žádosti studenta, jehož průměrný studijní prospěch v předcházejícím akademickém roce nebyl 
hodnocen hůře než 1,20 včetně. Návrh výše prospěchového stipendia předkládá děkanovi, nebo řediteli předseda 
příslušné stipendijní komise. Prospěchové stipendium se přiznává na jeden akademický rok a vyplácí se 
čtvrtletně.  

4. Děkan nebo ředitel může přiznat mimořádné stipendium po standardní dobu studia na základě písemné žádosti 
studenta nebo na návrh vedoucího katedry nebo atelieru. Návrh výše mimořádného stipendia předkládá   
děkanovi, nebo řediteli předseda příslušné stipendijní komise. V mimořádných případech může děkan, nebo 
ředitel stipendium udělit i bez návrhu předsedy stipendijní komise. Mimořádné stipendium se zpravidla 
poskytuje jednorázově. 

5. Rektor může přiznat studentům za významnou činnost konanou ve prospěch UJEP, na podporu mezinárodní 
mobility studentů nebo jako součást ceny rektora jednorázové mimořádné stipendium. 

6.  Doktorské stipendium je přiznáváno rozhodnutím děkana, nebo ředitele studentům prezenční formy studia v 
doktorských studijních programech v prvním až třetím roce studia.  

7. Děkan, nebo ředitel přiznává ubytovací stipendium na akademický rok studentům, kteří splňují podmínky pro 
přiznání ubytovacího stipendia, na základě jejich žádosti. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou 
údaje zjištěné z Matriky studentů (dále jen „SIMS“) nebo z informačního systému studijní agendy (dále jen 
„IS/STAG“). Písemnou žádost o přiznání ubytovacího stipendia, případně žádost prostřednictvím informačního 
systému, podává student děkanovi, nebo řediteli prostřednictvím studijního oddělení nebo referátu UJEP, 
vysokoškolského ústavu nebo fakulty (dále jen „studijní oddělení nebo referát“). Podrobnosti o termínech 
podávání žádostí, termínech vyplácení ubytovacích stipendií, obsahu žádosti a dalších souvisejících 
organizačních záležitostech upravuje vnitřní směrnice nebo rozhodnutí rektora.  

8.  Ubytovací stipendium je přiznáno rozhodnutím děkana, nebo ředitele. Nesplněním některé z podmínek 
uvedených v  čl. 3 odst. 2 a čl. 4 ztrácí student nárok na ubytovací stipendium.  Ubytovací stipendium se vyplácí 
bezhotovostně a zpětně za příslušné období. Ubytovací stipendium se vyplácí za období 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí a 
druhého pololetí kalendářního roku. 

9. Děkan, nebo ředitel přiznává sociální stipendium na  akademický rok studentům, kteří  mají nárok na přídavek 
na dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního právního předpisu,2) na základě  jejich žádosti. Nárok na sociální 
stipendium student prokazuje tím, že k žádosti o sociální stipendium, podané děkanovi nebo řediteli, 
prostřednictvím studijního oddělení nebo referátu, přiloží písemné oznámení o přiznání přídavku na dítě ve 
zvýšené výměře vydané úřadem státní sociální podpory. Žádost o sociální stipendium podává student 
v termínech stanovených směrnicí rektora. Sociální stipendium se vyplácí bezhotovostně zpravidla za tři měsíce 
zpětně. Podrobnosti o termínech podávání žádostí, termínech vyplácení stipendií a dalších souvisejících 
organizačních záležitostech upravuje vnitřní směrnice rektora. 

10. Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který 
splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, s výjimkou měsíců červenec a srpen. V případě souběžně 
studovaných studijních programů má student nárok na sociální stipendium pouze jednou, a to v tom studijním 
programu, ve kterém byl zapsán dříve.  

11. Student je povinen neprodleně  oznámit příslušnému studijnímu oddělení  nebo referátu všechny skutečnosti, 
které mají vliv na přiznání nebo výplatu stipendia. Porušení této povinnosti může být posuzováno jako 
disciplinární přestupek ve smyslu § 64 zákona.  

12. Rozhodnutí o přiznání stipendia se doručuje do vlastních rukou studenta prostřednictvím studijního oddělení 
nebo referátu. Rozhodnutí o přiznání stipendia, které nebylo možné doručit, se doručuje vyvěšením na úřední 
desce. Datum vyvěšení na úřední desce se považuje za datum doručení rozhodnutí.  

Čl. 3 

                                                           
2) § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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Prostředky na stipendia 

1. Roční objem finančních prostředků na stipendia mimo finanční prostředky na ubytovací stipendia  a sociální 
stipendia rozdělí příslušná stipendijní komise mezi prospěchová, mimořádná a doktorská stipendia.  

2. Výše ubytovacího stipendia se získá výpočtem. Jednotkou výpočtu je kalendářní den, ve kterém student splnil 
podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Výše ubytovacího stipendia pro jeden kalendářní den a jednoho 
studenta se získá jako podíl částky připadající  na čtvrtletí nebo pololetí a počtu kalendářních dnů přiznaných 
všem studentům v tomto čtvrtletí nebo pololetí. Student obdrží ubytovací stipendium za čtvrtletí nebo pololetí ve 
výši odpovídající součinu ubytovacího stipendia pro jeden kalendářní den (denní dávka ubytovacího stipendia) a 
počtu přiznaných kalendářních dnů, ve kterých splnil všechny podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Při 
vícenásobném studiu v průběhu akademického roku se denní dávka ubytovacího stipendia započítává u jednoho 
studenta nejvýše jednou za kalendářní den. Pokud je počet kalendářních dnů, ve kterých student splnil 
v příslušném čtvrtletí nebo pololetí všechny podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia, menší než 11, nemá 
nárok na ubytovací stipendium.  

3. Prospěchové stipendium přiznané studentovi nesmí čtvrtletně přesáhnout trojnásobek základu stanoveného 
podle § 58 odst. 2 zákona (dále jen „základ“). 

4. Mimořádné stipendium přiznané podle § 91 odst. 2 písm. b) a  d) zákona nesmí přesáhnout desetinásobek  
základu.  

5. Mimořádné stipendium přiznané podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona nesmí přesáhnout čtyřnásobek životního 
minima stanoveného obecnými předpisy o životním minimu. 

6. Doktorské stipendium přiznává studentovi děkan, nebo ředitel ve výši vypočtené  Ministerstvem školství, 
mládeže a  tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) na jednoho studenta. 

7. Výše sociálního stipendia činí měsíčně násobek přídavku na dítě ve zvýšené výměře, který stanoví nařízení 
vlády.  

8. Stipendium na mobilitu akademických pracovníků je vypláceno na základě finanční dohody uzavřené mezi 
akademickým pracovníkem a UJEP, a  to ve výši stanovené touto finanční dohodou a v souladu se směrnicí 
rektora. 

Čl. 4 
Podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia 

Nárok na ubytovací stipendium má student, který: 

a) je studentem UJEP v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v prezenční 
formě studia, 

b) nemá povinnost platit poplatky za studium za překročení standardní doby studia o více než jeden rok 
podle § 58 odst. 3 zákona nebo  poplatky za studium v dalším bakalářském nebo magisterském studijním 
programu podle § 58 odst. 4 zákona. Student, kterému byly tyto poplatky sníženy, prominuty nebo 
odložen termín jejich splatnosti podle § 58 odst. 8 zákona, nemá nárok na ubytovací stipendium. 
V případě souběžně studovaných studijních programů v prezenční formě studia má nárok na ubytovací 
stipendium pouze jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl zapsán dříve, 

c) nemá místo trvalého bydliště v okrese Ústí nad Labem  nebo místo jeho trvalého bydliště není v žádné 
z obcí nebo měst uvedených v příloze č. 1 pokud je místem jeho studia Ústí nad Labem, 

d) nemá místo trvalého bydliště v okrese Teplice nebo místo jeho trvalého bydliště není v žádné z obcí nebo 
měst uvedených v příloze č. 2 pokud jsou místem jeho studia Teplice, 

e) nemá místo trvalého bydliště v okrese Most nebo místo jeho trvalého bydliště není v žádné z obcí nebo 
měst uvedených v příloze č. 3 pokud je místem jeho studia Most, 

f) nemá místo trvalého bydliště v okrese Most  nebo místo jeho trvalého bydliště není v žádné z obcí nebo 
měst uvedených v příloze č. 4 pokud je místem jeho studia Litvínov, 

g) podá řádně vyplněnou žádost o ubytovací stipendium, ve které sdělí UJEP číslo bankovního účtu, na které 
bude stipendium vypláceno,  

h) není studentem studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté), a 

i) není studentem studujícím v rámci programu AKTION a CEEPUS. 
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Čl. 5 
Stipendijní komise vysokoškolských ústavů a stipendijní komise fakult 

1. Děkan, nebo ředitel jmenuje stipendijní komise. 

2. Stipendijní komise se skládá z předsedy, zástupce studijního oddělení nebo referátu a nejméně dalších tří 
členů příslušné akademické obce UJEP, přičemž studentů UJEP je ve stipendijní komisi o jednoho více než 
zaměstnanců UJEP.  

3. Usnesení stipendijní komise je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. 

4. Administrativní záležitosti spojené s jednáním stipendijní komise zajišťuje studijní oddělení nebo referát. 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení  

1. Zrušuje se Stipendijní řád UJEP registrovaný MŠMT  dne 10. června  2005 pod č.j. 21334/2005-30. 

 2. Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UJEP dne  
29.3. 2006. 

3. Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace MŠMT. 

4. Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006. 

 

doc. PhDr. Z. Havel, CSc., v. r. 

rektor 
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Příloha č. 1 
 ke Stipendijnímu řádu UJEP 

 

Seznam obcí a měst  
(pokud má student trvalé bydliště v okresu Ústí nad Labem nebo trvalé bydliště v městě 

nebo obci uvedené v tomto seznamu a místem jeho studia je Ústí nad Labem nemá 
nárok na ubytovací stipendium) 

 

Obce a města 
z okresu Děčín Obce a města z okresu Litoměřice Obce a města 

z okresu Mělník  
Obce a města 
z okresu Most 

Obce a města 
z okresu Teplice 

Arnoltice 
Benešov nad 
Ploučnicí 
Bynovec 
Česká Kamenice 
Děčín 
Dobkovice 
Dobrná 
Františkov nad 
Ploučnicí 
Heřmanov 
Horní Habartice 
Hřensko 
Huntířov 
Janov 
Janská 
Jílové 
Kámen 
Labská Stráň 
Ludvíkovice 
Malá Veleň 
Malšovice 
Markvartice 
Merboltice 
Růžová 
Srbská Kamenice 
Starý Šachov 
Těchlovice 
Valkeřice 
Veselé 
 

Bechlín 
Bohušovice nad 
Ohří 
Brňany 
Brozany nad Ohří 
Brzánky 
Budyně nad Ohří 
Býčkovice 
Černěves 
Černiv 
Čížkovice 
Děčany 
Dlažkovice 
Dobříň 
Doksany 
Dolánky nad Ohří 
Drahobuz 
Dušníky 
Hlinná 
Horní Beřkovice  
Horní Řepčice 
Hoštka 
Hrobce 
Chodouny 
Chodovlice 
Chotěšov 
Chotiměř 
Chotiněves 
Chudoslavice 
Jenčice  
Kamýk 
Keblice 
Klapý 
Kleneč 
Krabčice 
Křešice 
Kyškovice 
Levín 
Lhotka nad Labem 
Liběšice 
Libkovice pod 
Řípem 
Libochovany 
Libochovice 
Libotenice 
Litoměřice 
Lkáň 
Lovečkovice 
Lovosice 

Lukavec 
Malé Žernoseky 
Malíč 
Michalovice 
Mi řejovice 
Mlékojedy 
Nové Dvory 
Oleško 
Píšťany 
Ploskovice 
Podsedice 
Polepy 
Prackovice nad 
Labem 
Přestavlky 
Račice 
Račiněves 
Radovesice 
Rochov 
Roudnice nad 
Labem 
Sedlec 
Siřejovice 
Slatina 
Snědovice 
Staňkovice 
Sulejovice 
Štětí 
Terezín 
Travčice 
Trnovany 
Třebenice 
Třebívlice 
Třebušín 
Úpohlavy 
Úštěk 
Vědomice 
Velemín 
Velké Žernoseky 
Vchynice 
Vlastislav 
Vrbice 
Vrbičany 
Vrutice 
Záluží 
Žabovřesky nad 
Ohří 
Žalhostice 
Židovice 
Žitenice 
 

Cítov 
Dolní Beřkovice 
Horní Počaply 
Kralupy nad 
Vltavou 
Liběchov 
Velký Újezd 
 

Litvínov 
Lom 
Louka u Litvínova 
Most 
Želenice 
 

Bílina 
Bořislav 
Bystřany 
Bžany 
Dubí 
Duchcov 
Háj u Duchcova 
Hostomice 
Hrob 
Hrobčice 
Jeníkov 
Kladruby 
Kostomlaty pod 
Milešovkou 
Košťany 
Krupka 
Lahošť 
Ledvice 
Mikulov 
Modlany 
Novosedlice 
Ohníč 
Osek 
Proboštov 
Rtyně nad Bílinou 
Srbice 
Světec 
Teplice 
Újezdeček 
Zabrušany 
Žalany 
Žim 
 

 



Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  v Ústí nad Labem 

 

 6 

Příloha č. 2 
 ke Stipendijnímu řádu UJEP 

 

Seznam obcí a měst 
(pokud má student trvalé bydliště v okresu Teplice nebo trvalé bydliště v obci nebo 

městu uvedeném v tomto seznamu a místem jeho studia jsou Teplice, nemá nárok na 
ubytovací stipendium) 

 

Obce a města 
z okresu Chomutov 

Obce a města 
z okresu Litoměřice 

Obce a města 
z okresu Louny 

Obce a města 
z okresu Most 

Obce a města 
z okresu 

Ústí nad Labem 
Chomutov 
Jirkov 
Otvice 
Spořice 
Vrskmaň 
Vysoká Pec 
 

Čížkovice 
Chotiměř 
Lhotka nad Labem 
Libochovany 
Lovosice 
Prackovice nad Labem 
Sulejovice 
Vchynice 
 

Blažim 
Výškov 
 

Braňany 
Havraň 
Horní Jiřetín 
Korozluky 
Litvínov 
Lom 
Louka u Litvínova 
Lužice 
Mariánské Radčice 
Meziboří 
Most 
Obrnice 
Patokryje 
Volevčice 
Želenice 
 

Dolní Zálezly 
Habrovany 
Chabařovice 
Chlumec 
Chuderov 
Povrly 
Přestanov 
Ryjice 
Řehlovice 
Stebno 
Tašov 
Trmice 
Ústí nad Labem   
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Příloha č. 3  
ke Stipendijnímu řádu UJEP 

 

Seznam obcí a měst 
(pokud student má trvalé bydliště v okresu Most nebo trvalé bydliště v městu nebo obci 

uvedené v tomto seznamu a místem jeho studia je Most nemá nárok na ubytovací 
stipendium) 

 

Obce a města z okresu 
Chomutov 

Obce a města z okresu 
Louny 

Obce a města z okresu 
Teplice 

Obce a města z okresu 
Ústí nad Labem 

Bílence 
Blatno 
Boleboř 
Březno 
Černovice 
Domašín 
Droužkovice 
Hrušovany 
Chomutov 
Jirkov 
Kadaň 
Klášterec nad Ohří 
Křimov 
Málkov 
Místo 
Nezabylice 
Otvice 
Pesvice 
Spořice 
Strupčice 
Údlice 
Vrskmaň 
Všehrdy 
Všestudy 
Vysoká Pec 
 

Bitozeves 
Blažim 
Blšany 
Blšany u Loun 
Břvany 
Cítoliby 
Čeradice 
Černčice 
Dobroměřice 
Holedeč 
Chlumčany 
Chožov 
Chraberce 
Jimlín 
Koštice 
Kozly 
Krásný Dvůr 
Kryry 
Lenešice 
Libčeves 
Liběšice 
Libočany 
Lišany 
Líšťany 
Louny 
Měcholupy 
Nové Sedlo 
Obora 
Očihov 
Opočno 
Počedělice 
Podbořany 
Postoloprty 
Smolnice 
Staňkovice 
Velemyšlevec 
Veltěže 
Vroutek 
Vršovice 
Výškov 
Zálužice 
Žatec 
Želkovice 
 

Bílina 
Bystřany 
Duchcov 
Háj u Duchcova 
Hostomice 
Hrob 
Hrobčice 
Jeníkov 
Kladruby 
Kostomlaty pod Milešovkou 
Košťany 
Lahošť 
Ledvice 
Měrunice 
Novosedlice 
Ohníč 
Osek 
Proboštov 
Srbice 
Světec 
Teplice 
Újezdeček 
Zabrušany 
 

Chabařovice 
Trmice 
Ústí nad Labem 
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Příloha č. 4  
ke Stipendijnímu řádu UJEP 

 

Seznam obcí a měst 
(pokud student má trvalé bydliště v okresu Most nebo trvalé bydliště v městu nebo obci 

uvedené v tomto seznamu a místem jeho studia je Litvínov nemá nárok na ubytovací 
stipendium) 

 

Obce a města 
z okresu Chomutov 

Obce a města 
z okresu Teplice 

Obce a města 
z okresu Ústí nad Labem 

Chomutov 
Jirkov 
 

Bílina 
Bystřany 
Dubí 
Duchcov 
Háj u Duchcova 
Hostomice 
Hrob 
Jeníkov 
Kladruby 
Košťany 
Krupka 
Lahošt 
Ledvice 
Mikulov 
Osek 
Proboštov 
Teplice 
Újezdeček 
Zabrušany 
 

Chabařovice 
 

 


