
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

STIPENDIJNÍHO ŘÁDU 

TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI   

ze dne 13. listopadu 2017 

 



Stipendijní řád Technické univerzity v Liberci 

  

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. března 2017 

pod čj. MSMT-5551/2017 Stipendijní řád Technické univerzity v Liberci. 

Změny Stipendijního řádu Technické univerzity v Liberci byly registrovány Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne 13. listopadu 2017 pod  

čj. MSMT-31107/2017. 
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I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

STIPENDIJNÍHO ŘÁDU  

TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI 

ze dne 13. listopadu 2017 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Stipendijní řád Technické univerzity v Liberci (dále jen „TUL“) je vydán v souladu se zákonem 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“) a obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií: 

a) studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných fakultami 

nebo TUL,  

b) akademickým pracovníkům (§ 70 zákona) v době, kdy čerpají tvůrčí volno (§ 76 zákona) a současně 

požádají o možnost studijního pobytu v zahraničí s tím, že se nejedná o plnění pracovních povinností 

podle zvláštního právního předpisu. 

Článek 2 

Finanční zdroje k poskytování stipendií 

(1) Finanční zdroje k poskytování stipendií jsou: 

a) stipendijní fond TUL, který se tvoří z poplatků studentů za studium podle § 58 odst. 6 zákona, 

b) dotace nebo příspěvky poskytnuté účelově Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

„ministerstvo“), 

c) dotace z účelové nebo institucionální podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků, 

d) dotace poskytnutá účelově ministerstvem na financování mobility studentů a akademických pracovníků, 

e) další dotace, jejichž účelovost toto užití umožňuje (zejména projekty s částkou určenou na stipendium), 

f) další vlastní zdroje, 

g) případné účelové finanční dary TUL. 

Článek 3 

Druhy stipendií 

(1) Přiznávány mohou být tyto druhy stipendií v souladu s: 

a) § 91 odst. 2 písm. a) zákona za vynikající studijní výsledky, dále studentům oceněným cenou rektora 

nebo cenou děkana za vynikající činnost studenta (dále jen „prospěchové stipendium“), 

b) § 91 odst. 2 písm. b) zákona  za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí 

výsledky přispívající k prohloubení znalostí studentů (dále jen „tvůrčí stipendium“),  

c)  § 91 odst. 2 písm. c) zákona  na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 
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přepisu1 (dále jen „výzkumné stipendium“),   

d)   § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona, v případě tíživé sociální situace studenta (dále jen „sociální 

stipendium“), 

e)   § 91 odst. 2 písm. e) zákona v případech zvláštního zřetele hodných, zejména 

      I.   v případě znevýhodněných studentů (dále jen „zvláštní sociální stipendium“) 

      II. mimořádné stipendium za úspěšnou vynikající sportovní reprezentaci TUL nebo fakulty; za 

reprezentaci TUL na akademických mistrovstvích a vyšších soutěžích podle směrnice kvestora 

TUL (dále jen „sportovní stipendium“), 

      III. v případech zvýšených nákladů spojených s výukou studentů předepsanou studijními plány (zejména 

povinné praxe, exkurze, letní a zimní výcvikové kurzy), a to až do výše prokázaných výdajů za 

jízdné, ubytování, stravné, případně pojištění související s pořádanou akcí (dále jen „mimořádné 

stipendium“), 

      IV. na ubytování studentů (dále jen „ubytovací stipendium“) 

f)  § 91 odst. 4 písm. a) zákona  na podporu studia studentů vyslaných dočasně ke studiu v zahraničí (dále 

jen „stipendium v zahraničí“), 

g)  § 91 odst. 4 písm. b) zákona na podporu studia  v České republice, 

h) § 91 odst. 4 písm. c) zákona  studentům doktorských studijních programů (dále jen „doktorské 

stipendium“), 

Článek 4 

Ubytovací stipendium 

(1) Ubytovací stipendium podle čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu IV. Stipendijního řádu TUL může být přiznáno, na 

základě elektronické žádosti v informačním systému STAG (dále jen „IS/STAG“) studentovi, který: 

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

studia, 

b) je studentem několika souběžně studovaných studijních programů; v tom případě je mu stipendium 

přiznáno nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,  

c) nepřekročil standardní dobu studia ve studovaném studijním programu; do doby studia se započtou též 

doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly 

ukončeny jinak než řádně; po úspěšně ukončeném studiu se do doby dalšího studia předchozí neúspěšná 

studia a překročení standardních dob studia nezapočtou, v případě neúspěšného studia stejného typu,  

d) nemá místo trvalého pobytu v obci, které jsou uvedené v příloze č. 1. 

e)  Ubytovací stipendium může být přiznáno pouze studentům financovaným z rozpočtu České republiky. 

(2) Nárok na výplatu ubytovacího stipendia vzniká za každý den splnění podmínek uvedených v odstavci 1. 

(3) Studentovi, který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia podle odstavce 1, bude pro žádost 

podanou: 

a) do 31. října včetně, přiznáno ubytovací stipendium od 1. října nebo od data zápisu, pokud tento proběhl 

až po 1. říjnu,  

b) od 1. listopadu včetně, přiznáno ubytovací stipendium ode dne podání žádosti nebo od data zápisu do 

studia. 

                                                           

1 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z  veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.  

Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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(4) Po nastoupení ke studiu po přerušení studia vzniká nárok na ubytovací stipendium dnem nástupu ke studiu po 

přerušení, pokud student měl před přerušením podanou žádost o ubytovací stipendium a i nadále splňuje 

požadavky pro přiznání stipendia. 

(5) Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z IS/STAG a ze Sdružené informace matrik 

studentů (dále jen „SIMS“).  

(6) Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně vždy po uplynutí předchozích tří měsíců (kalendářní čtvrtletí) k datu 

31. prosince, 31. března a 30. června kalendářního roku. Za období třetího kalendářního čtvrtletí (červenec až 

září) se ubytovací stipendium neposkytuje.  

(7) Příspěvek na ubytovací stipendium na příslušný kalendářní rok bude vyplacen ve třech stejných částech ve 

třech čtvrtletích.  

(8) Výše ubytovacího stipendia za kalendářní den příslušného čtvrtletí se vypočítá jako podíl příspěvku na 

čtvrtletí k počtu kalendářních dní započtených všem studentům za dané čtvrtletí. 

(9) Pokud nebudou data ze SIMS (IS/STAG) potřebná pro přiznání ubytovacího stipendia za příslušné období 

k dispozici, mohou být ubytovací stipendia vyplacena kumulovaně za delší časové období. 

Článek 5 

Sociální stipendium 

(1) Sociální stipendium podle čl. 3 odst. 1 písm. d) se přiznává na základě elektronické žádosti v IS/STAG 

studentovi, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu2, jestliže rozhodný příjem 

v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevýšil součin částky životního minima rodiny 

a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost 

orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal (dále jen „potvrzení“), že příjem rodiny zjišťovaný 

pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima rodiny 

a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za 

které byl příjem rodiny zjišťován.  

(2) Sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce za každý  

i započatý kalendářní měsíc, ve kterém splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia; sociální 

stipendium se nepřiznává za měsíc červenec a srpen. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité 

časové období pouze jednou. V případě souběžně studovaných studijních programů v tom studijním 

programu, kde byl zapsán dříve. 

(3) Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do 30 dnů po obdržení potvrzení. 

(4) Student je povinen předložit nové platné potvrzení nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí platnosti 

potvrzení. Neučiní-li tak, bude mu výplata sociálního stipendia zastavena.  

(5) Sociální stipendia se vyplácí zpětně zpravidla k datu 31. prosince za měsíce září až prosinec, 31. března za 

první čtvrtletí kalendářního roku a 30. června za druhé čtvrtletí kalendářního roku. 

Článek 5a 

Zvláštní sociální stipendium 

(1) Zvláštní sociální stipendium podle čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu I. může být přiznáno studentům bakalářských, 

magisterských a doktorských studijních programů v prezenční formě studia. 

 (2) Zvláštní sociální stipendium může být přiznáno též studentovi, který má nárok na sociální stipendium podle 

čl. 5, pokud přesáhne standardní dobu studia nejvýše o jeden rok. Do této doby se započítávají doby všech 

předchozích studií (stejného typu) v bakalářských a magisterských studijních programech ukončených jinak 

než řádně. 

(3) Podmínky pro přiznání zvláštního sociálního stipendia si stanovuje fakulta nebo TUL. 

Článek 6 

Společná ustanovení  

                                                           

2 § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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(1) Při stanovování výše stipendií vychází TUL, fakulty i ostatní její součásti ze svých finančních zdrojů 

a možností, z výše a účelu poskytnutých a disponibilních zdrojů a počtu studentů, kteří splnili podmínky pro 

přiznání jednotlivých druhů stipendií uvedených v čl. 3. Výši finančních zdrojů na jednotlivé druhy stipendií 

stanovuje rektor nebo děkan a vyjadřuje se k nim Akademický senát TUL nebo Akademický senát fakulty. 

Výše stipendií studentů zapsaných do studia ve studijních programech uskutečňovaných TUL nebo fakultou 

je stanovena pro příslušný kalendářní rok v souladu s finanční situací TUL nebo fakulty, která uskutečňuje 

nebo se podílí na uskutečňování studijních programů.  

 (2) O přiznání stipendií a jeho výši rozhoduje rektor v případě studijních programů uskutečňovaných TUL ze 

stipendijního fondu rektorátu nebo děkan v případě studijních programů uskutečňovaných fakultou, na níž 

jsou studenti studijního programu zapsáni, ze stipendijního fondu fakulty. V případech projektových 

prostředků rozhoduje řešitel projektu, v případě účelových prostředků na řešení úkolů výzkumu a vývoje 

rozhoduje osoba odpovědná za řešení úkolu. 

(3) O přiznání stipendia podle čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu II, na základě žádosti studenta, se rozhoduje 

s doporučením děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. 

(4) Doručování rozhodnutí o přiznání stipendia upravuje čl. 3 odst. 4 Statutu TUL. 

(5) Stipendium je vypláceno po nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání stipendia. Pokud stipendium nelze 

studentovi vyplatit, může být rozhodnuto, do tří měsíců od doručení rozhodnutí o přiznání stipendia, o jeho 

odnětí. 

(6) Student je povinen studijnímu oddělení oznámit změnu rozhodných skutečností pro přiznání stipendia 

písemně do 30 dnů ode dne nastalé skutečnosti. 

(7) Dnem, kdy student přestane splňovat podmínky pro přiznání stipendia, pozbývá nároku na jeho přiznání. 

(8) V případě dodatečného zjištění nepravdivých nebo zkreslených údajů v žádosti nebo nesplnění oznamovací 

povinnosti podle odstavce 6 je stipendium odňato a student je povinen neoprávněně přijaté stipendium vrátit 

na účet TUL ve lhůtě do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí stipendia. 

(9) Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně na bankovní účty studentů vedené v české měně nejpozději do 

desátého dne v následujícím měsíci po příslušném výplatním období. K tomuto účelu jsou příjemci povinni 

zapsat do IS/STAG své bankovní spojení. Za správnost údajů odpovídá student. Pouze v mimořádných 

a odůvodněných případech lze stipendia na žádost studenta vyplatit v hotovosti. 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Stipendijní řád TUL registrovaný ministerstvem dne 18. dubna 2006 pod čj. MSMT-11089/2006-

30 ve znění pozdějších změn.   

(2) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem TUL dne 14. 

února 2017. 

(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem. 

(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem registrace.  

*** 

Změny Stipendijního řádu Technické univerzity v Liberci byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů, Akademickým senátem Technické univerzity v Liberci dne 10. října 2017.  

Změny Stipendijního řádu Technické univerzity v Liberci nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o 

vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Změny Stipendijního řádu Technické univerzity v Liberci nabývají účinnosti dnem registrace. 

 

 

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, v. r. 

rektor 
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Příloha č. 1 

Ubytovací stipendium 

 

Na ubytovací stipendium nemají nárok studenti s trvalým bydlištěm v uvedených obcích, ani studenti s 

trvalým bydlištěm na dopravní trase z uvedených obcí do Liberce 

 

Okres Obec 

Liberec Liberec 

  Hodkovice nad Mohelkou 

  Frýdlant v Č. 

  Nová Ves 

  Světlá pod Ještědem 

  Zdislava 

  Křižany 

  Rynoltice 

  Hrádek nad Nisou 

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

  Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Semily Turnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


