
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIPENDIJNÍ ŘÁD  
 

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. 
 

Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a 
managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.  
 
Stipendijní řád je vnitřním předpisem Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. 
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Článek 1 
Základní ustanovení 

1. Stipendijní řád Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s.  (dále jen „stipendijní 
řád“) je vydán podle § 17 odst. 1 písm. g) a § 41 odst. 1 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“), jako vnitřní předpis Vysoké školy 
ekonomie a managementu, o.p.s. (dále jen „VŠEM“). 

2. Stipendijní řád se vztahuje na všechny studenty v bakalářských a magisterských 
studijních programech, které uskutečňuje VŠEM.  

3. Tento stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob 
vyplácení. 

Článek 2 
Druhy stipendií 

1. Stipendia přiznaná studentům jsou hrazena: 
a) z vnitřních a vnějších zdrojů VŠEM ze stipendijního fondu,  
b) z dotací od státu a státních organizací či fondů, zejména z dotace na stipendia 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“),  
c) popřípadě z jiných zdrojů. 

 
2. Prostředky získané na stipendia z jiných zdrojů jsou čerpány ve shodě s účelem 

určeným poskytovatelem. 
3. VŠEM může v rámci svých možností přiznat a vyplácet tato stipendia: 

a) sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona, 
b) ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona, 
c) studijní stipendium podle § 91 odst. 1 zákona, 
d) sportovní stipendium podle § 91 odst. 1 zákona, 
e) speciální stipendium podle § 91 odst. 1 zákona, 
f) podnikové stipendium podle § 91 odst. 1 zákona, 
g) mimořádné stipendium podle § 91 odst. 1 zákona. 

4. V případě účelových dotací na konkrétní stipendium je přiznání a výplata stipendia 
studentům splňujícím kriteria obligatorní. 

Článek 3 
Sociální stipendium 

1. Nárok na sociální stipendium má student, kterému byl přiznán přídavek na dítě podle 
zvláštního právního předpisu1, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely 
přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. 
Nárok na sociální stipendium student prokáže tím, že k žádosti o sociální stipendium, 
podané prostřednictvím studijního oddělení, přiloží písemné potvrzení vydané úřadem 
státní sociální podpory o tom, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přiznání přídavku 
na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního 
minima a koeficientu 1,5. Toto potvrzení platí pro účely přiznání sociálního stipendia 
po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. 

2. Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne 
zápisu do studia, pokud mu nárok na stipendium dle odstavce 1 nevznikl po zápisu do 
studia; v tomto případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku. 

3. Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat 
neprodleně studijní oddělení o případné změně podmínek významných pro přiznání 
přídavku na dítě a dále závazek, že v případě, že dojde k neoprávněné výplatě 
stipendia, vrátí student všechny neprávem vyplacené částky VŠEM.  

4. Student má nárok na sociální stipendium ve výši 1 620 Kč po standardní dobu studia 
za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního 
stipendia, avšak nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen. 

                                                 
1 § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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5. Sociální stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet po dobu přerušení studia, do 
níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium 
alespoň na jeden den.  

6. V případě, že ministerstvo neposkytne VŠEM dotaci v rozsahu umožňujícím poskytnutí 
sociálního stipendia, VŠEM sociální stipendium studentovi nemá povinnost vyplatit. 

Článek 4 
Ubytovací stipendium 

1. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který 
a) je studentem studijního programu VŠEM v prezenční formě studia, 
b) studuje v prvním studijním programu nebo přestoupil z jednoho studijního 

programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno (přestoupením se 
rozumí ukončení jednoho studijního programu a přijetí do druhého studijního 
programu stejného nebo obdobného obsahu); v případě souběžně studovaných 
studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve 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 bydliště na území hlavního města Prahy.  
 
2. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního 

systému Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS“) a Studentského 
informačního systému VŠEM a žádost studenta o jeho přiznání s uvedením 
bankovního spojení. Forma, náležitosti a termíny pro podávání žádostí o ubytovací 
stipendium jsou stanoveny rektorem pro příslušný akademický rok.  

3. Nárok na ubytovací stipendium může vzniknout studentovi od prvního dne trimestru, 
kdy zahájil studium na VŠEM. Podmínka stanovená v odstavci 1 písm. b) je 
zachována, je-li student zapsán ve studijním programu, do něhož přistoupil ze 
studijního programu uvedeného v odstavci 1 písm. b), anebo povolí-li v odůvodněném 
případě rektor výjimku. 

4. Student má nárok na ubytovací stipendium za každý celý kalendářní měsíc, po který 
splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Nárok na ubytovací stipendium 
nevzniká za měsíc červenec, srpen a září. 

5. Ubytovací stipendium nelze vyplácet: 
a) při nesplnění kterékoliv z podmínek uvedených v odstavci 1, 
b) po dobu přerušení studia, kdy podle zákona není studentem, 
c) pokud byl student podmíněně vyloučen ze studia podle článku 3 odst. 1 

Disciplinárního řádu VŠEM, 
d) ode dne následujícího po ukončení studia podle § 55 a 56 zákona (řádné ukončení 

studia, zanechání studia, nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního 
programu podle studijního a zkušebního řádu, vyloučení ze studia), 

e) ode dne následujícího po dni, kdy nastala změna podmínek rozhodných pro přiznání 
ubytovacího stipendia (zejména v případě nedostatku prostředků na výplatu). 
 

Článek 5 
Studijní stipendium 

1. Studijní stipendium je přiznáváno rektorem VŠEM za vynikající studijní výsledky, 
výzkumnou činnost nebo za studentské práce v rámci studia (seminární nebo 
bakalářská nebo diplomová práce). Podmínky pro přiznání studijního stipendia jsou 
stanoveny rektorem pro daný akademický rok předem a jsou zveřejněny na 
internetových stránkách VŠEM. 

2. Studijní stipendium může získat každý student, který splňuje podmínky pro přiznání 
stipendia a je studentem v bakalářském nebo magisterském studijním programu 
v prezenční i kombinované formě, a to bez ohledu na to, zda pobírá i jiné stipendium 
nebo příspěvky. 
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Článek 6 
Sportovní stipendium 

1. Sportovní stipendium je udělováno aktivním sportovcům v olympijských sportech a 
jeho udělení je plně v kompetenci příslušných orgánů VŠEM. 

2. Návrhy na udělení sportovního stipendia pro daný akademický rok schvaluje rektor na 
návrh vedoucího sportovního oddělení VŠEM. 

3. Sportovní stipendium je udělováno na období jednoho roku (12 měsíců) s možností 
prodloužení, navýšení, krácení nebo odebrání, a to na základě plnění studijních 
povinností a sportovních výsledků. 

4. Prvořadým kritériem pro udělení sportovního stipendia je řádné a včasné splnění 
závazků studenta a podmínek stanovených Studijním a zkušebním řádem VŠEM a 
Statutem VŠEM studentem. 

5. Držitelům sportovního stipendia jsou částečně nebo plně hrazeny náklady související 
se studiem na VŠEM, zejména studijní poplatky, studijní literatura. Stipendium může 
být poskytováno i formou přímé úhrady nákladů studenta, aniž by byly peněžní 
prostředky poskytovány studentovi osobně. 

6. V případě nesplnění podmínek pro poskytování stipendia může být stipendium 
odebráno. 

 
Článek 7 

Speciální stipendium 

1. Speciální stipendium je určeno pro: 
a) handicapované studenty bakalářských a magisterských studijních programů 

realizovaných na VŠEM v daném akademickém roce,  
b) svobodné matky (samoživitelky) pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo 

rodičovský příspěvek. 
 
2. Přiznání speciálního stipendia je plně v kompetenci VŠEM. 
3. O poskytnutí speciálního stipendia pro daný akademický rok rozhoduje rektor.   
4. Prvořadým kritériem pro udělení speciálního stipendia je řádné a včasné plnění 

závazků a povinností studenta a podmínek Studijního a zkušebního řádu VŠEM a 
Statutu VŠEM studentem. 

5. Držitelům speciálního stipendia jsou částečně nebo plně hrazeny náklady související 
se studiem na VŠEM, zejména studijní poplatky, studijní literatura. Stipendium může 
být poskytováno i formou přímé úhrady nákladů studenta, aniž by byly peněžní 
prostředky poskytovány studentovi osobně. 

 
Článek 8 

Podnikové stipendium 
 
1. Podnikové stipendium je určeno pro studenty, kteří jsou zaměstnáni v rámci jednoho 

podnikatelského subjektu nebo organizace. 
2. Podmínky pro přiznání podnikového stipendia jsou stanoveny rektorem pro daný 

akademický rok předem a jsou zveřejněny na internetových stránkách VŠEM. 
 

Článek 9 
Mimořádné stipendium 

1. Mimořádné stipendium může být přiznáno rektorem studentům, kteří se zapojují do 
výzkumné a pedagogické činnosti VŠEM nebo za vynikající studijní, výzkumné nebo 
další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí studentů a prestiže VŠEM, a to 
zejména: 
a) mimořádně nadaným studentům, kteří prokážou své znalosti doložením SCIO 

testu Obecných studijních předpokladů (OSP Z) a předchozích studijních výsledků, 
b) za vynikající výsledky v rámci celého studia u studentů bakalářského a 

magisterského studijního programu v prezenční nebo kombinované formě, 
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c) na úhradu mimořádných nákladů spojených s řešením úkolů zadaných v zájmu 
VŠEM, odbornou praxí nebo výzkumnou činností jak na území České republiky, 
tak i v souvislosti se studiem v zahraničí,  

d) v mimořádné tíživé sociální situaci studenta za účelem úhrady části nákladů 
souvisejících se studiem, zejména studijní poplatky, studijní literatura.  

2. Mimořádné stipendium může být přiznáno rektorem jako mimořádná cena rektora, 
kdy účel a podmínky udělení ceny stanoví rektor, zejména v případech zvláštního 
zřetele hodných nebo za příkladné občanské činy. 

3. Podrobnosti týkající se výše a podmínek pro udělení mimořádného stipendia stanoví 
rektor pro daný akademický rok. 

4. Mimořádné stipendium lze poskytnout na žádost studenta nebo i z vlastního podnětu 
rektora. 

Článek 10 
Společná ustanovení 

1. Roční objem finančních prostředků na stipendia stanoví pro VŠEM v rámci rozpočtu na 
daný rok generální ředitel, a to po schválení Správní radou VŠEM.  

2. Rozhodnutí o přiznání stipendia má student k dispozici ve Studentském informačním 
systému VŠEM. 

3. Studijní, sportovní, speciální, podnikové a mimořádné stipendium může být hrazeno 
bezhotovostní platbou na bankovní účet studenta do 30 dní od zveřejnění rozhodnutí 
rektora o přiznání stipendia, popř. formou započtení s pohledávkou VŠEM (prominutí 
pohledávky VŠEM) za studentem.  

4. Ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí zpravidla za tři měsíce zpětně 
bezhotovostní platbou na bankovní účet studenta; výplatní termíny se stanoví po 
aktualizaci v SIMS a poskytnutí dotace na stipendia ministerstvem. 

5. Výše sociálního a ubytovacího stipendia se stanoví podle počtu studentů, kteří splnili 
podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia uvedeného v čl. 4 pro jednotlivá období 
podle disponibilních finančních prostředků VŠEM a výše dotace poskytnuté 
ministerstvem.  

6. Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou mu být přiznána. 
7. Postup a formu podávání žádostí stanovuje rektor. 
8. Student je povinen neprodleně (avšak nejpozději do 15 dnů od doby, kdy rozhodná 

skutečnost nastala, nebo se o ní dozvěděl) písemně oznámit studijnímu oddělení 
VŠEM změnu rozhodných skutečností pro přiznání a výplatu stipendia.  

9. K výzvě VŠEM je student povinen VŠEM doložit své poměry, popř. existenci 
rozhodných skutečností. Nevyhovění výzvě odůvodňuje vydání rozhodnutí o odnětí 
stipendia. 

10. Student je povinen vrátit přeplatek na stipendiu či neoprávněně přijaté platby ve 
lhůtě VŠEM stanovené. Na přeplatek či neoprávněně přijatou platbu je student 
povinen VŠEM ihned upozornit. 

Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

1. Na rozhodování o stipendiích se podle tohoto stipendijního řádu nevztahují obecné 
předpisy o správním řízení. 

2. Zrušuje se Stipendijní řád Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. 
registrovaný ministerstvem pod č.j. 7 993/2008 – 30 dne 22. dubna 2008. 

3. Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona dnem 
registrace ministerstvem. 

 
 

prof. Ing. Milan Žák, CSc. 
            rektor 


