
 

 

 

 

 

 

 

 

STIPENDIJNÍ ŘÁD  
 

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU 

 

Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a 

managementu, a.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.  

 

Stipendijní řád je vnitřním předpisem Vysoké školy ekonomie a managementu, a.s. 
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Článek 1 

Základní ustanovení 

1. Stipendijní řád Vysoké školy ekonomie a managementu, a.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, a.s. (dále jen „VŠEM“). 

2. Stipendijní řád se vztahuje na všechny studenty ve 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) stipendium VŠEM podle § 91 odst. 1 zákona, 

d) olympijské stipendium podle § 91 odst. 1 zákona, 

e) stipendium VŠEM zahrnující zvýhodněné školné podle § 91 odst. 1. 

4. V případě účelových dotací na konkrétní stipendium je přiznání a výplata stipendia 

studentům splňujícím kritéria 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. 

2. Měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za 

měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny 

nahoru.  

3. Nárok na sociální stipendium student prokáže tím, že k žádosti o sociální stipendium, 

podané prostřednictvím VŠEM, 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. 

4. Forma, náležitosti a termíny pro podávání žádostí o sociální stipendium jsou stanoveny 

rektorem a jsou zveřejněny v rámci příslušného Nařízení rektora. 

5. Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat 

neprodleně VŠEM o případné změně podmínek významných pro přiznání přídavku na 

                                                 
1 § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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dítě a dále závazek, že v případě, že dojde k neoprávněné výplatě stipendia, vrátí 

student všechny neprávem vyplacené částky VŠEM.  

6. Student má nárok na sociální stipendium 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. 

7. 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.  

8. 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.  

3. Forma, náležitosti a termíny pro podávání žádostí o ubytovací stipendium jsou 

stanoveny rektorem. 

4. 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. 

5. 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. V případě zahájení studia na VŠEM v termínu 

Říjen vzniká v 1. ročníku nárok na ubytovací stipendium až od měsíce října. 

6. 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). 
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Článek 5 

Stipendium VŠEM 

1. Stipendium VŠEM je přiznáváno na základě schválení Rektorem VŠEM za studijní 

průměr (výsledky z předchozího studia na SŠ/VŠ), válečným veteránům ČR, 

zaměstnancům neziskových organizací, zdravotnických a sociálních služeb, vrcholovým 

sportovcům, hendikepovaným nebo zdravotně postiženým osobám a svobodným 

matkám samoživitelkám, či za mimořádné studijní, rozvojové, výzkumné, sportovní 

nebo mimostudijní aktivity uchazeče/studenta, a to až do výše 100% ročních studijních 

poplatků při plnění podmínek pro udělení. 

2. Podmínky pro přiznání, respektive udržení/prodloužení Stipendia VŠEM jsou stanoveny 

rektorem pro daný akademický rok a jsou zveřejněny na webových stránkách VŠEM 

3. Stipendium VŠEM může získat každý student, který splňuje podmínky pro přiznání 

stipendia a je studentem v rámci standardní doby studia, a to bez ohledu na to, zda 

pobírá i jiné stipendium nebo příspěvky. 

4. Stipendium je udělováno na období 12 měsíců. V případě odebrání Stipendia je student 

povinen doplatit zpětně cenový rozdíl do cenové úrovně Premium za dané období 

studia. 

Článek 6 
Zvýhodněně cenové úrovně 

1. Zvýhodněné cenové úrovně Klasik a Standard jsou součástí stipendijního programu 

VŠEM a jsou poskytovány ze strany VŠEM jako motivační podpora aktivních studentů 

v rámci snížené výše školného s tím, že přiznání cenové úrovně Klasik/Standard není 

nárokové. 

2. Výběr zvýhodněné cenové úrovně Klasik, respektive Standard provádí uchazeč v rámci 

přijímacího řízení. Podmínky plnění cenové úrovně Klasik, respektive Standard jsou 

stanoveny v rámci příslušného Nařízení rektora. 

3. Čerpání zvýhodněných cenových úrovní Klasik a Standard je možné v rámci standardní 

doby studia.  

4. V rámci zvýhodněných cenových úrovní Klasik a Standard se student zavazuje k úhradě 

celé standardní doby studia s tím, že v případě nesplnění stanovených podmínek 

stipendia VŠEM v rámci zvýhodněné příslušné cenové úrovně, kdy je povinen za každý 

takový rok doplatit studijní poplatky do plné výše školného (tzn. nezvýhodněná cenová 

úroveň Premium), spolu s administrativním poplatkem dle aktuálního administrativního 

ceníku za nesplnění podmínek přiznaného a čerpaného stipendia VŠEM. 

5. V případě udělení sankce v rámci disciplinárního řízení dle Disciplinárního řádu VŠEM 

(napomenutí, podmínečné vyloučení) student ztrácí nárok na zvýhodněnou cenovou 

úroveň Standard v daném akademickém roce/ročníku a zavazuje se uhradit doplatek 

do cenové úrovně Premium a administrativního poplatku dle administrativního ceníku 

za každý ročník ve kterém došlo k udělení sankce, respektive za každý ročník v rámci 

standardní dobu studia (tzn. za celou standardní dobu studia) v případě sankce 

vyloučení ze studia. 

Článek 7 

Olympijské stipendium 

1. Olympijské stipendium je udělováno aktivním či bývalým sportovcům, metodickým 

pracovníkům či trenérům v olympijských sportech a je udělováno na základě schválení 

Akademické rady VŠEM. 

2. Olympijské 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. 
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3. Prvořadým kritériem pro udělení olympijského stipendia je řádné a včasné splnění 

závazků studenta a podmínek stanovených Studijním a zkušebním řádem VŠEM a 

Statutem VŠEM studentem. 

4. Držitelům olympijského stipendia jsou částečně nebo plně hrazeny náklady související 

se studiem na VŠEM, zejména studijní poplatky, studijní literatura.  

5. Podmínky pro přiznání, respektive udržení/prodloužení Olympijského stipendia jsou 

stanoveny rektorem pro daný akademický a jsou zveřejněny na webových stránkách 

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

odebráno. 

Článek 8 

Společná ustanovení 

1. Roční objem finančních prostředků na stipendia stanoví pro VŠEM v rámci rozpočtu na 

daný rok Akademická rada VŠEM.  

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

systému VŠEM. 

3. Ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí zpravidla zpětně bezhotovostní platbou na 

bankovní účet studenta; výplatní termíny se stanoví po aktualizaci v SIMS a poskytnutí 

dotace na stipendia ministerstvem. 

4. Výše sociálního a ubytovacího stipendia se stanoví podle výše dotace poskytnuté 

ministerstvem.  

5. Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou mu být přiznána. 

6. Postup a formu podávání žádostí stanovuje rektor. 

7. Student je povinen neprodleně (avšak nejpozději do 15 dnů od doby, kdy rozhodná 

skutečnost nastala, nebo se o ní dozvěděl) písemně oznámit VŠEM změnu rozhodných 

skutečností pro přiznání a výplatu stipendia.  

8. K výzvě VŠEM je student povinen VŠEM doložit své poměry, popř. existenci rozhodných 

skutečností. Nevyhovění výzvě odůvodňuje vydání rozhodnutí o odnětí stipendia. 

9. 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 9 

Závěrečná ustanovení 

Na rozhodování o stipendiích se podle tohoto stipendijního řádu nevztahují obecné 

předpisy o správním řízení. 

 

 

 


