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Stipendijní řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Stipendijní řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. (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 o VŠ“), jako vnitřní předpis Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.
(dále jen „SVŠE“).
2. Stipendia podle tohoto stipendijního řádu vyplácí SVŠE z dotace na stipendia poskytované
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podle § 40 odst. 2
zákona o VŠ.
3. Tento stipendijní řád upravuje vedle stipendií z dotací poskytované MŠMT také příspěvky
z rozpočtu SVŠE Znojmo.
4. Stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Čl. 2
Druhy stipendií
SVŠE může studentovi přiznat:
a) ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o VŠ a příspěvek na ubytování
z rozpočtu SVŠE,
b) sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona o VŠ,
c) prospěchové stipendium,
d) mimořádné stipendium.
Čl. 3
Ubytovací stipendium
1. Ubytovací stipendium poskytované z prostředků ministerstva je přiznáno studentovi, který:
a) je studentem studijního programu v prezenční formě studia,
b) studuje v prvním akreditovaném studijním programu, nebo přestoupil z takového
akreditovaného do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno, nepřihlíží se však ke studiu
v akreditovaném studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil v období
od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku,
c) nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu,
d) nemá místo trvalého bydliště na území okresu Znojmo,
e) je ubytován na vysokoškolských kolejích nebo v soukromí.

2. Na příspěvek na ubytování od SVŠE má nárok student, který splňuje kromě podmínek
uvedených v odstavci 1 písm. a), b), c), d) čl. 3 i další podmínku - je ubytován na
vysokoškolských kolejích.
3. Žádost o ubytovací stipendium na období září až prosinec student podává elektronicky na
formuláři uvedeném na webových stránkách SVŠE nejpozději do konce měsíce října a na období
leden až červen do konce měsíce února.
4. Nárok na výplatu ubytovacího stipendia vzniká od začátku semestru a je vypláceno jen
v případě, že studium trvalo celý měsíc, tzn. pokud student ukončí nebo přeruší studium
v průběhu měsíce, nemá na ubytovací stipendium za daný měsíc již nárok. Nárok na výplatu
příspěvku na ubytování vzniká od začátku semestru a je vyplácen jen v případě, že ubytování
trvalo celý měsíc, tzn. pokud student ukončí ubytování v průběhu měsíce, nemá na příspěvek na
ubytování za daný měsíc nárok.
5. Ubytovací stipendium nelze čerpat za měsíc červenec a srpen.
6. Ubytovací stipendium nelze vyplácet:
a) za měsíce, kdy měl student přerušeno studium,
b) od měsíce následujícího po dni ukončení studia podle § 55 a 56 zákona o VŠ c) od měsíce
následujícího po dni, kdy nastala změna podmínek rozhodných pro přiznání ubytovacího
stipendia.
7. Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně na konci kalendářního pololetí, v němž vznikl nárok na
výplatu, k datu 31. ledna a 31. července.
8. Student je povinen bez zbytečného prodlení oznámit příslušnému studijnímu oddělení všechny
skutečnosti, které mají vliv na výplatu ubytovacího stipendia.
Čl. 4
Sociální stipendium
1. Nárok na sociální stipendium má student prezenční formy studia, kterému byl přiznán přídavek
na dítě ve zvýšené výměře podle Zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento nárok
prokáže tím, že k žádosti o sociální stipendium, podané prostřednictvím studijního oddělení,
přiloží písemné oznámení o přídavku na dítě vydané úřadem státní sociální podpory.
2. Žádost o sociální stipendium na období září až prosinec podává student elektronicky na
formuláři uvedeném na webových stránkách SVŠE Znojmo nejpozději do konce měsíce října a
na období leden až červen do konce měsíce února.
3. Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat neprodleně
studijní oddělení o případné změně podmínek, za kterých bylo sociální stipendium přiznáno.
4. 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.
5. Sociální stipendium se vyplácí zpětně na konci kalendářního pololetí, v němž vznikl nárok na
výplatu, k datu 31. ledna a 31. července.

Čl. 5
Prospěchové stipendium
1. Prospěchové stipendium je přiznáno prorektorem pro studijní činnost a rozvoj školy studentům
2. resp. 3. ročníku prezenční formy studia za vynikající studijní výsledky dosažené v 1. resp. 2.
akademickém roce.
2. Kritériem přiznání stipendia je aritmetický průměr známek ze všech zkoušek složených
v souladu se schváleným studijním plánem a organizací příslušného akademického roku.
Výše stipendia je závislá na dosaženém studijním průměru:
- studijní průměr 1,00 – 1,20 – vyšší sazba,
- studijní průměr 1,21 – 1,50 – základní sazba.
3. Stipendium nelze přiznat, pokud student byl v příslušném akademickém roce studia klasifikován
výslednou známkou „F“ z jednoho či více předmětů, přestože si tuto známku posléze opravil.
4. Prospěchové stipendium je vypláceno z rozpočtu SVŠE ve výši stanovené ve Smlouvě o studiu.
5. Žádost o prospěchové stipendium student podává elektronicky na formuláři uvedeném na
webových stránkách SVŠE nejpozději do konce měsíce srpna příslušného kalendářního roku.
Prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy vydá rozhodnutí o žádostech do 15. září příslušného
roku.
6. Prospěchové stipendium se vyplácí semestrálně, a to v termínech 31. října a 28. února.
Čl. 6
Mimořádné stipendium
1. Mimořádné stipendium může být přiznáno zejména studentům:
a) za vynikající výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení
znalostí, zejména působení jako pomocná vědecká síla, účast na řešení projektu,
b) v mimořádné tíživé sociální situaci,
c) v případech hodných zvláštního zřetele, zejména za mimořádnou činnost, za úspěšnou
sportovní nebo jinou reprezentaci SVŠE,
d) na podporu části studia studentů SVŠE v zahraničí (zahraniční stáže).
2. Mimořádné stipendium může být přiznáno i opakovaně.
3. Mimořádné stipendium se zpravidla přiznává na žádost studenta, kterou student podává
prostřednictvím studijního oddělení SVŠE nebo z podnětu rektora či prorektora.
4. O výši a způsobu poskytnutí mimořádného stipendia rozhoduje prorektor pro studijní činnost a
rozvoj školy.
Čl. 7
Společná ustanovení
1. O přiznání stipendia z rozpočtu SVŠE rozhoduje prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy.
2. Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona o VŠ. Rozhodnutí o stipendiích lze
studentům do vlastních rukou doručovat přímo na studijním oddělení nebo poštou.

3. Student je povinen studijnímu oddělení oznámit změnu rozhodných skutečností pro přiznání
stipendia písemně nejpozději do 30 dnů ode dne nastalé skutečnosti.
4. Stipendia jsou vyplácena v českých korunách bankovním převodem na bankovní účet studenta.
5. Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou mu být přiznána.
6. Výše ubytovacího stipendia poskytovaného z prostředků ministerstva se stanoví podle počtu
studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia pro jednotlivá období podle
finančních prostředků poskytnutých pro tento účel ministerstvem. Stipendium se nevyplácí v
případě, že ministerstvo neposkytne v termínu dotaci na ubytovací stipendia. Aktuální výše
ubytovacího stipendia je zveřejněna na webových stránkách ministerstva.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Tento stipendijní řád byl schválen akademickou radou dne 14. listopadu 2014.
2. Tento stipendijní řád ruší a plně nahrazuje předchozí znění stipendijního řádu.
3. Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona dnem registrace
ministerstvem.

Ing. Pavel Štohl
prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy

