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Stipendijní řád AKADEMIE STING, o. p. s. 

Článek 1  
Úvodní ustanovení 

(1) Stipendijní řád AKADEMIE STING, o.p.s. (dál jen „stipendijní řád“) je vydán  podle 
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“)1), jako 
vnitřní předpis AKADEMIE STING, o.p.s. (dále jen „Akademie“). 

(2) Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí Akademie z vlastních finančních 
prostředků a z dotace na stipendia poskytované Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podle zákona2).  

(3) Kromě stipendia podle tohoto stipendijního řádu může student obdržet stipendium 
přiznané ministerstvem podle vyhlášených programů. 

(4) Tento stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob 
vyplácení. 

Článek 2 
Přiznávání stipendií 

Akademie může studentovi přiznat: 
a) prospěchové stipendium,  
b) mimořádné stipendium, 
c) účelové stipendium, 
d) ubytovací stipendium podle zákona3) 
e) sociální stipendium podle zákona4) 

Článek 3 
Prospěchové stipendium  

(1) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi studujícímu v prezenční formě 
studia za vynikající studijní výsledky dosažené v předchozím akademickém roce při 
splnění podmínek, které pro daný akademický rok vyhlašuje rektor a zveřejňuje je 
Pokynem rektora k udělování stipendií. Nárok na stipendium nevzniká za opakovaný 
ročník studia. Na poskytnutí stipendia není právní nárok. 

(2) Prospěchové stipendium může získat student bakalářského nebo magisterského 
studijního programu, který splní podmínky pro přiznání stipendia podle odstavce 3, a to 
bez ohledu na to, zda pobírá i jiné stipendium.  

(3) Pro výši prospěchového stipendia se stanovují tyto studijní průměry: 

a) 1,00, 
b) horší než 1,00 a lepší nebo rovný 1,20, 
c) horší než 1,20 a lepší nebo rovný 1,40. 
Studijní průměr je definován jako průměrná hodnota číselného ohodnocení všech 
klasifikačních hodnocení zkoušek a klasifikovaných zápočtů v povinných a povinně 
volitelných předmětech zapsaných v daném ročníku studia konaných a zapsaných 
nejpozději v termínech řádného zkouškového období. Do průměru za poslední ročník 
studia se zahrnují i známky ze všech předmětů státní závěrečné zkoušky. Studijní 

                                                           
1) § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 zákona 
2) § 40 odst. 2 zákona 
3) § 91 odst. 2 písm. e) zákona 
4) § 91 odst. 3 zákona 
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průměr se počítá zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Za každou neúspěšně 
podstoupenou zkoušku či klasifikovaný zápočet se do výpočtu pro uznání 
prospěchového stipendia započítává číselné hodnocení „4“. 

(4) Žádost o prospěchové stipendium student podává prostřednictvím formuláře Žádosti o 
prospěchové stipendium přístupném v informačním systému Akademie nejpozději do 
jednoho měsíce ode dne zápisu do vyššího ročníku. Údaje v žádosti po prověření 
potvrzuje studijní oddělení Akademie. 

(5) Prospěchové stipendium se vyplácí jednorázově.  

(6) Nárok na prospěchové stipendium zaniká, pokud v průběhu hodnoceného období:  

a) student prokazatelně neplní studijní povinnosti stanovené vnitřními předpisy    
Akademie, 

b) nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek.   
(7) Výši stipendia podle studijního průměru uvedeného v odstavci 3 stanovuje na základě 

doporučení kvestora rektor. Prospěchové stipendium se vyplácí v termínech určených 
kvestorem. 

Článek 4 
Mimořádné stipendium 

(1) Mimořádné stipendium může být poskytnuto studentovi na základě následujících 
kritérií: 

a) za vynikající studijní výsledky během celého studia jako akademická pochvala s 
vydáním vysokoškolského diplomu s prospěchem s vyznamenáním až do výše 
3 000,- Kč, 

b) za vynikající vypracování a obhajobu bakalářské práce na základě návrhu komise 
pro státní závěrečné zkoušky do výše 1 000,- Kč, 

c) za vynikající vypracování a obhajobu diplomové práce na základě návrhu komise 
pro státní závěrečné zkoušky do výše 2 000,- Kč, 

d) za vynikající reprezentaci odborných výsledků výzkumné a vývojové práce 
Akademie do výše 5 000,- Kč, 

e) jako výpomoc v tíživé sociální situaci až do výše 5 000,- Kč, 
f) za aktivní a úspěšné podílení se na splnění úkolů dle zadání a schválení rektora 

vedoucí k podpoře vědecké či propagační činnosti školy až do výše školného. 
(2) Mimořádné stipendium lze přiznat na základě doporučení člena kolegia nebo z vlastního 

podnětu rektora,  u stipendia uvedeného v odst. 1 písm. e) i na základě žádosti studenta. 

(3) Mimořádné stipendium lze přiznat i opakovaně. 

Článek 5 
Účelové stipendium 

(1) Účelové stipendium může být poskytnuto, pokud Akademie získá prostředky vázané 
daným účelem od jiného poskytovatele. 

(2) Akademie je povinna dodržet podmínky, které jsou pro přiznání a výplatu účelového 
stipendia dohodnuty v souladu s platnou legislativou. 
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Článek 6 
Ubytovací stipendium 

(1) Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který 

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

b) studuje v prvním akreditovaném studijním programu, popřípadě v akreditovaném 
studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z akreditovaného studijního 
programu 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 ani v žádném 
ze souběžně studovaných studijních programů,  

d) nemá místo trvalého bydliště v okrese Brno – město, kde je místo jeho studia. 
(2) Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního 

systému Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS“), z informačního 
systému Akademie a žádosti studenta o jeho přiznání s uvedením bankovního spojení 
prostřednictvím elektronického informačního systému Akademie v termínech určených 
Pokynem rektora.  

(3) Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi od prvního dne semestru, kdy 
zahájil studium na Akademii.  Podmínka stanovená v odst. 1 písm. b) je zachována, je-li 
student zapsán ve studijním programu, do něhož přistoupil ze studijního programu 
uvedeného v odst. 1 písm. b), anebo povolí-li v odůvodněném případě rektor výjimku. 

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

(5) Výše ubytovacího stipendia pro jednotlivá období jsou určeny pravidly pro poskytování 
dotací soukromým vysokým školám. Ubytovací stipendium se nevyplácí, jestliže v 
daném stipendijním období Akademie neobdrží dotaci pro jeho výplatu. 

(6) Seznam studentů, kterým je přiznáno ubytovací stipendium, se vyvěšuje na úřední desce 
Akademie prostřednictvím elektronického informačního systému Akademie. Za den 
doručení rozhodnutí se považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí 
studentovi v elektronickém informačním systému. 

(7) Při předčasném ukončení studia v průběhu akademického roku se studentovi vyplatí  
alikvotní část ubytovacího stipendia za dobu řádného studia, v níž splnil podmínky pro 
přiznání ubytovacího stipendia. Student je povinen ihned oznámit studijnímu oddělení 
Akademie všechny skutečnosti, které mají vliv na výplatu ubytovacího stipendia.  

Článek 7 
Sociální stipendium 

(1) Nárok na sociální stipendium má student, který má nárok na přídavek na dítě podle 
zvláštního právního předpisu5), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely 
přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. 
Nárok prokáže student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní 
sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem životního minima rodiny zjišťovaný 
pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku uvedený v potvrzení 
nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely 

                                                           
5) § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem 
rodiny zjišťován.  

(2) Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne 
zápisu do studia prostřednictvím elektronického informačního systému Akademie. 
Podmínky pro získání sociálního stipendia a termíny podávání žádostí jsou uvedeny 
v Pokynu rektora. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období 
pouze jednou. 

(3) Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat 
neprodleně studijní oddělení o případné změně v přiznání přídavku na dítě. 

(4) Studentovi se přiznává sociální stipendium ve výši uvedené v zákoně po standardní dobu 
na deset měsíců v akademickém roce. Za den doručení rozhodnutí se považuje první den 
následující po zpřístupnění rozhodnutí studentovi v elektronickém informačním 
systému. Student je povinen ihned oznámit studijnímu oddělení Akademie všechny 
skutečnosti, které mají vliv na výplatu sociálního stipendia. 

(5) Sociální stipendium se nevyplácí, jestliže v daném stipendijním období Akademie 
neobdrží dotaci pro jeho výplatu. 

Článek 8 
Společná ustanovení 

(1) O přiznání stipendia rozhoduje rektor. 

(2) Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje zákon6. Rozhodnutí se doručuje 
prostřednictvím elektronického informačního systému Akademie7.  

(3) Stipendia jsou vyplácena bankovním převodem na bankovní účet studenta, ve 
výjimečných případech v hotovosti na pokladně Akademie. 

(4) Ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí zpravidla za tři měsíce zpětně; výplatní 
termíny se stanoví po aktualizaci informací ze SIMS  a obdržení dotace na stipendia z 
ministerstva. Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou být 
přiznána, není-li stanoveno jinak.  

(5) Výše stipendia, s výjimkou sociálního stipendia, se stanoví podle počtu studentů, kteří 
splnili podmínky pro přiznání jednotlivých druhů stipendií uvedených v čl. 2 pro 
jednotlivá období podle disponibilních finančních prostředků Akademie; rektor může 
přiznat i částky v jiné výši než jsou uvedeny v čl. 4 odst. 1.  

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tento stipendijní řád je veřejně k nahlédnutí v budově Akademie. 

(2) Zrušuje  se Stipendijní řád AKADEMIE STING, o. p. s. registrovaný ministerstvem dne 
18. září 2008 pod. č. j. 18 482/2008 – 30. 

(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle zákona8 dnem registrace ministerstvem. 

(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových 
stránek Akademie. 

 
doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., v. r. 
rektor 
                                                           
6) § 68 zákona 
7) § 69a odst. 3 zákona  
8) § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona 


