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STIPENDIJNÍ  ŘÁD 

TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI 

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 studentům bakalářských, magisterských 

a doktorských studijních programů uskutečňovaných fakultami nebo TUL, kteří studují akreditovaný studijní 

program. 

Článek 2 

Finanční zdroje k poskytování stipendií 

(1) Finanční zdroje k poskytování stipendií jsou: 

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

b) dotace nebo příspěvky poskytnuté účelově Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

(dále jen „ministerstvo“), 

c) dotace z účelové1 nebo institucionální2 podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků, 

d) další zdroje TUL. 

Článek 3 

Druhy stipendií 

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

a) § 91 odst. 2 písm. a) zákona za vynikající studijní výsledky (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 

předpisu3  (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 v případech: 

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

II. úspěšné vynikající sportovní reprezentaci TUL nebo fakulty; reprezentace TUL na akademických 

 
1 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. 
2 Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
3 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. 
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mistrovstvích a vyšších soutěžích podle směrnice kvestora TUL (dále jen „sportovní stipendium“), 

III. mimořádných (dále jen „mimořádné stipendium”), jako jsou: 

• zvýšené náklady spojené 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, 

• ocenění studentů cenou rektora nebo cenou děkana za vynikající činnost, 

• činnosti pomocné studentské síly, 

• činnosti studentského tutora, 

• reprezentace TUL ze strany studentů, 

• další případy hodné zvláštního zřetele. Podrobnosti může stanovit vnitřní norma fakulty. 

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“). 

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

Článek 4 

Prospěchové stipendium 

(1) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi bakalářského a magisterského studijního programu  

na základě: 

a) návrhu děkana, 

b) dosažených studijních výsledků studenta za akademický rok bezprostředně předcházející akademickému 

roku, pro které je prospěchové stipendium přiznáváno (dále jen „rozhodné období“). 

(2) V případě studia prvního ročníku navazujícího magisterského studijního programu se prospěchové stipendium 

přiznává, stanoví-li tak vnitřní norma fakulty. V takovém případě se za rozhodné období považuje poslední 

ročník bakalářského studia podle studijního  plánu. 

(3) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi, který splňuje následující podmínky: 

a) studuje a v rozhodném období studoval v prezenční formě studia bakalářský nebo magisterský studijní 

program, 

b) studuje ve standardní době studia, s výjimkou uvedenou v odst. 4 tohoto článku, přičemž předchozí neúspěšná 

studia se do této doby nezapočítávají, 

c) má splněny všechny zapsané předměty a splňuje podmínky dané vnitřní normou fakulty (předepsaný počet 

získaných kreditů a vážený studijní průměr). Do váženého studijního průměru se započítávají konečné 

výsledky všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů předmětů, uvedených v příslušném studijním plánu 

programu pro uplynulý ročník jako povinné, povinně volitelné předměty nebo volitelné; do průměrného 

prospěchu se nezapočítávají předměty uznané z dřívějšího studia. 

(4) V případě, že student přeruší studium v akademickém roce, ve kterém mu bylo přiznáno prospěchové stipendium, 

má tento student právo si požádat o prospěchové stipendium bezprostředně při nástupu ke studiu po skončení 

přerušení. 

(5) Prospěchové stipendium se neposkytuje: 

a) v prvním roce bakalářského studia, 

b) studentům, kteří v předchozím akademickém roce studia nesplnili všechny studijní povinnosti určené 

studijním plánem nejpozději do data určeného harmonogramem TUL, 

c) v době přerušení studia, 

d) studentům, kterým byla po dobu jejich studia uložena sankce za disciplinární přestupek. 

(6) Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia na každý akademický rok stanoví děkan příslušné fakulty nebo 

rektor vnitřní normou, a to na základě počtu studentů a finančních možností fakulty nebo TUL. 



Vnitřní předpisy Technické univerzity v Liberci 

 

3 

 

(7) Prospěchové stipendium se přiznává na období 10 měsíců příslušného akademického roku v měsících září až 

červen a je vypláceno v pravidelných splátkách. 

(8) Děkan může přiznané stipendium odejmout v případě závažného porušení povinností studenta dle § 63 zákona 

a disciplinárního řádu TUL nebo příslušné fakulty. 

(9) Při přerušení, příp. ukončení studia, nárok na stipendium zaniká ke dni nabytí právní moci rozhodnutí 

Článek 5 

Tvůrčí stipendium 

(1) Tvůrčí stipendium se přiznává studentovi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů 

za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké, publikační nebo další tvůrčí výsledky přispívající 

k prohloubení znalostí studentů (dále jen „tvůrčí výsledek”).  

(2) Žádost o přiznání tvůrčího stipendia může podat student, který se podílel na dosažení daného tvůrčího výsledku 

nebo vedoucí pracovník, na jehož pracovišti bylo tohoto výsledku dosaženo. O přiznání stipendia rozhoduje 

děkan fakulty. 

(3) Případné další podmínky přiznání tvůrčího stipendia stanoví vnitřní norma fakulty. 

Článek 6 

Výzkumné stipendium 

(1) Výzkumné stipendium se přiznává studentovi magisterského nebo doktorského studijního programu za odbornou 

výzkumnou činnost na projektu studentské grantové soutěže. 

(2) Podrobnosti přiznání výzkumného stipendia stanoví Směrnice rektora „Zásady studentské grantové soutěže”. 

Článek 7 

Sociální stipendium 

(1) Sociální stipendium se přiznává na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím IS STAG studentovi 

bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a za splnění podmínek pro přiznání 

stipendia uvedených v § 91 odst. 3 zákona ve výši stanovené způsobem uvedeným v tomto ustanovení zákona. 

(2) Sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia, zvýšenou nejvýše o jeden rok, na maximálně deset 

měsíců v roce za každý i započatý kalendářní měsíc, ve kterém splňuje podmínky pro přiznání sociálního 

stipendia; sociální stipendium se nepřiznává za měsíc červenec a srpen. 

(3) Nárok na stipendium může student uplatnit v akademickém roce pouze jednou. V případě souběžně studovaných 

studijních programů v tom studijním programu, kde byl zapsán dříve. 

(4) Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do 30 dnů po obdržení potvrzení vydaném orgánem 

státní sociální podpory. 

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

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

(6) 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 8 

Zvláštní sociální stipendium 

(1) Zvláštní sociální stipendium může být přiznáno studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních 

programů ve zvláště odůvodněných případech v případě tíživé sociální situace. Zpravidla je jednorázové. 

(2) Zvláštní sociální stipendium se přiznává na základě žádosti studenta, ke které jsou přiloženy doklady prokazující 

okolnosti tíživé sociální situace. O přiznání stipendia rozhoduje děkan, resp. rektor. 

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

5 tohoto Řádu, pokud přesáhne standardní dobu studia nejvýše o jeden rok. 

(4) Podmínky pro přiznání zvláštního sociálního stipendia stanovuje fakulta nebo TUL ve vnitřní normě děkana 

nebo rektora. 
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Článek 9 

Sportovní stipendium 

(1) Sportovní stipendia jsou určena pro studenty TUL v prezenční i kombinované formě studia bakalářských, 

magisterských a doktorských studijních programů, kteří reprezentují univerzitu nebo ČR na vrcholných 

mezinárodních akademických akcích (Letní a Zimní světová univerziáda, Akademické mistrovství světa nebo 

Evropy, apod.), na národních akademických soutěžích (České akademické hry, Akademická mistrovství ČR, 

apod.) nebo dosahují vynikající výsledky mezinárodní (výjimečně národní) úrovně v jejich sportovních 

disciplínách.      

(2) Žádosti o sportovní stipendia podávají studenti rektorovi prostřednictvím IS STAG s doporučením vedoucího 

katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Součástí žádosti je 

svazem (sportovním klubem) potvrzený přehled nejlepších výsledků v minulém období a kopie relevantních 

dokladů (diplomy apod.). 

(3) Stipendia jsou určena pro studenty TUL, kteří jsou: 

a) úspěšnými členy reprezentačních celků ČR, nebo 

b) úspěšnými účastníky sportovních akcí světového a evropského formátu (např. LOH, ZOH, MS, ME, světové 

poháry, evropské poháry apod.), 

c) výjimečně úspěšnými účastníky akcí na národní úrovni (mistrovské tituly, překonání rekordu apod.), 

d) potvrzeni svazovými orgány jako sportovci reprezentačního celku ČR. 

(4) Sportovní stipendia jsou proplácena jednorázově. Výše stipendií je stanovena vnitřní normou rektora podle 

významu úspěchu.  

Článek 10 

Mimořádné stipendium 

(1) Na základě žádosti studenta podané prostřednictvím IS STAG nebo z vlastního rozhodnutí děkana příslušné 

fakulty nebo rektora či na základě podnětu akademického pracovníka adresovaného děkanovi nebo rektorovi, 

mohou být poskytnuta mimořádná stipendia uvedená v článku 3, odst. 1e), bodu III. tohoto Řádu. 

(2) Mimořádná stipendia mohou být vyplacena jednorázově nebo opakovaně studentům všech forem studia bez 

ohledu na dobu studia. 

(3) Přiznání výše jednotlivých stipendií je v kompetenci děkana příslušné fakulty nebo rektora, v závislosti 

na finančních možnostech fakulty nebo TUL. 

(4) Podmínky pro přiznání mimořádného stipendia upraví fakulta nebo TUL ve vnitřní normě děkana nebo rektora. 

Článek 11 

Stipendium v zahraničí  

(1) Studentovi může být přiznáno stipendium na podporu zahraniční mobility při splnění následujících podmínek: 

a) student je zapsán do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a je či bude 

studentem po celé období trvání studijního pobytu, 

b) program zahraniční mobility bude zpracován tak, aby mohly být části studia či jednotlivé studijní předměty 

nebo odborná praxe po absolvování studijního pobytu v zahraničí uznány na příslušené fakultě TUL jako 

absolvovaná část studia dle studijního plánu nebo v případě praxe dle odborného zaměření studenta, 

c) doba trvání zahraniční mobility je minimálně 30 dnů. 

(2) V případě, že není možné studovat na zahraničním studijním pobytu předměty, které jsou po absolvování 

studijního pobytu v zahraničí uznatelné za předměty studijního plánu příslušného studijního programu na 

příslušné fakultě TUL, program zahraniční mobility musí zahrnovat odborné předměty, které po návratu budou 

uznány jako jednorázové předměty. 

(3) Studentovi, který splnil výše uvedené podmínky, a uskuteční zahraniční mobilitu (studijní pobyt, stáž), může být 

přiznáno stipendium jako příspěvek na úhradu nákladů souvisejících se zahraniční mobilitou. Výše podpory je 

uvedena v příloze č. 2 tohoto Řádu. 
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(4) Podmínkou přiznání stipendia je předložení dokladů o zaplacení (či rezervaci) jízdenky do místa zahraniční 

mobility (a příp. zpět). Podpora na krytí cestovních nákladů může být přiznána až do výše prokázaných nákladů 

na jízdné ekonomicky nejvýhodnější variantou dopravního prostředku (veřejným dopravním prostředkem – 

autobus, vlak, ev. letadlo ekonomickou třídou). 

(5) Při použití vlastního silničního motorového vozidla jednou osobou může být podpora na krytí cestovních nákladů 

přiznána maximálně do výše odpovídající nákladům přepravy vlakem ve 2. vozové třídě na základě doloženého 

potvrzení o ceně jízdného v době, kdy se cesta uskutečnila. 

(6) O přiznání a výši stipendia v zahraničí rozhoduje děkan příslušné fakulty. 

(7) Stipendium bude vyplaceno po návratu ze studijního pobytu v zahraničí na základě žádosti a po předložení všech 

dokumentů požadovaných k ukončení zahraniční mobility (Confirmation of Study/Traineeship Period, 

Transcript of Records, Reference Letter, apod.). Ve výjimečných případech, v případech tíživé sociální situace  

studenta,  nebo  jsou-li  v projektech, v rámci kterých je student vysílán, stanovena jiná pravidla, může být 

stipendium vyplaceno formou zálohy před uskutečněním zahraniční mobility. Záloha může dosáhnout 

maximální výše celkových předpokládaných nákladů na zahraniční mobilitu. V těchto případech student předloží 

následující dokumenty: 

a) potvrzená akceptace (přijímací organizací), 

b) potvrzená finanční dohoda (mezi studentem a vysílající  organizací, je-li vyžadována pro mobilitu), 

c) program zahraniční mobility, schválený koordinátorem mobility. 

(8) Pokud student nesplní schválený program zahraniční mobility, stipendium mu bude kráceno. V obzvláště 

závažných případech neplnění povinností v rámci zahraniční mobility nebo prokázání pokusu o proplacení 

z jiných finančních zdrojů na téže univerzitě, může být žádost o stipendium zamítnuta kompletně. Krácení nebo 

zamítnutí stipendia je v kompetenci děkana příslušné fakulty. 

(9) V případě proplacení předložených cestovních dokladů a náhrad z jiného zdroje než stipendijního fondu příslušné 

fakulty, je student povinen neprodleně písemně informovat děkana příslušné fakulty a stipendium v adekvátní 

části vrátit zpět. Po dobu přerušení studia není stipendium vypláceno. 

(10) Minimální požadovaný počet kreditů pro přiznání podpory při studijním pobytu v zahraničí je 18 podle ECTS 

za semestr. 

Článek 12 

Podpora studia v České republice 

(1) Zahraničním studentům studujících na TUL v prezenční formě studia bakalářský, magisterský nebo doktorský 

studijní program, může děkan příslušné fakulty přiznat stipendium na podporu studia na TUL. 

(2) Podrobnosti pro přiznání stipendia stanoví vnitřní norma fakulty. 

(3) Zjistí-li děkan, že student neplní studijní povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem TUL, může vyplácení 

stipendia snížit či pozastavit. 

(4) Děkan může přiznané stipendium odejmout v případě závažného porušení povinností studenta dle § 63 zákona 

a disciplinárního řádu TUL nebo příslušné fakulty. 

(5) Po dobu přerušení studia není stipendium vypláceno. 

Článek 13 

Doktorské stipendium 

(1) Na přiznání stipendia studentům v doktorských studijních programech mají nárok pouze studenti prezenční 

formy studia, kteří studují studijní program v českém jazyce, a kteří nepřekročili standardní dobu studia 

(do celkové doby studia jsou započteny také všechny doby předchozích neúspěšných studií v akreditovaných 

doktorských studijních programech). 

(2) Stipendium je vypláceno měsíčně po dobu trvání standardní doby studia (12 měsíců v roce), po kterou jsou 

plněny podmínky pro jeho poskytnutí. Po dobu přerušení studia není stipendium vypláceno. 

(3) Výše stipendia a podmínky pro jeho vyplácení jsou stanoveny vnitřní normou fakulty nebo TUL. 
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(4) Stipendium se poskytuje studentům v plné výši při plnění studijních povinností v souladu s individuálním 

studijním plánem. Plnění studijních povinností kontroluje oborová rada daného studijního programu k termínu 

30. listopadu následujícího akademického roku. O splnění povinností student neprodleně informuje studijní 

oddělení příslušné fakulty. 

(5) Zjistí-li děkan, že student neplní individuální studijní plán, může vyplácení stipendia snížit či pozastavit. 

Článek 14 

Ubytovací stipendium  

(1) Ubytovací stipendium může být přiznáno, na základě elektronické žádosti v IS  STAG studentovi, který: 

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

b) nepřekročil standardní dobu studia ve studovaném studijním programu, který je rozhodný pro přiznání 

stipendia,        

c) nemá místo trvalého pobytu v obci, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto Řádu, 

d) je studentem financovaným z rozpočtu České republiky. 

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

článku. Pokud je studentem několika souběžně studovaných studijních programů, je mu stipendium přiznáno 

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

(3) Studentovi, který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia podle odstavce 1 tohoto článku, 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. 

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

k počtu kalendářních dnů započtených všem studentům, na které se ubytovací stipendium vztahuje, za dané 

čtvrtletí. 

(8) Pokud nebudou data z IS STAG (SIMS) dostačující pro přiznání ubytovacího stipendia za příslušné období k 

dispozici, mohou být ubytovací stipendia vyplacena zpětně a kumulovaně za delší časové období, po jejich 

doplnění do IS STAG (SIMS). 

Článek 15 

Řízení ve věci přiznání, snížení nebo odnětí stipendia 

Na rozhodování ve věcech přiznání, snížení nebo odnětí stipendia se použije správní řád, neobsahuje-li zákon 

o vysokých školách speciální úpravu. 

Článek 15a 

Řízení v prvním stupni 

(1) Řízení může být zahájeno na žádost (nelze-li podat elektronickou žádost prostřednictvím IS STAG, použije 

se formulář, který je přílohou tohoto Řádu a obsahuje povinné náležitosti žádosti) nebo z moci úřední. 

(2) O přiznání, snížení nebo odnětí stipendia rozhoduje děkan nebo rektor. O přiznání stipendií ze stipendijního 

fondu TUL a studijních programů uskutečňovaných TUL rozhoduje rektor. O přiznání stipendií ze stipendijního 

fondu fakulty rozhoduje děkan fakulty, na níž je student studijního programu zapsán. V případech ostatních 

zdrojů financování uvedených v článku 2 tohoto Řádu rozhoduje děkan nebo rektor. Osoba oprávněná 

rozhodnout o přiznání stipendia rozhoduje i o jeho snížení nebo odnětí. 
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(3) Odvolacím orgánem je rektor. 

(4) Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě; rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení 

o možnosti podat odvolání. 

(5) Rozhodnutí o přiznání, snížení a odnětí stipendia je doručováno v souladu s § 69a odst. 3 zákona a  čl. 3 odst. 4 

Statutu TUL prostřednictvím IS STAG; za den doručení a oznámení rozhodnutí se považuje první den následující 

po zpřístupnění rozhodnutí studentovi v IS STAG. 

(6) 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. 

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

rozhodnuto o odnětí stipendia. 

(8) V případě dodatečného zjištění nepravdivých nebo zkreslených údajů v žádosti nebo v případě, že student 

neoznámí studijnímu oddělení změnu rozhodných skutečností pro přiznání stipendia písemně do 30 dnů ode dne 

nastalé skutečnosti, rozhodne děkan nebo rektor o odnětí stipendia a student je povinen neoprávněně přijaté 

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

Článek 15b 

Odvolání 

(1) Student může proti rozhodnutí podat odvolání. Právo podat odvolání nepřísluší studentovi, který se po oznámení 

rozhodnutí tohoto práva vzdal. Jestliže student vzal do doby rozhodnutí o odvolání rektorem podané odvolání 

zpět, nemůže jej podat znovu. 

(2) Odvoláním lze napadnout jen výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení, 

odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Z odvolání musí být dále patrno, proti kterému 

rozhodnutí směřuje a co je navrhováno. V odvolání musí být dále uvedeno, v čem je spatřován rozpor rozhodnutí 

nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy nebo vnitřními předpisy TUL. 

(3) Proti rozhodnutí se student může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. V případě chybějícího, 

neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-

li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

(4) Děkan může rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání; proti tomuto rozhodnutí se lze 

odvolat. Ustanovení o odvolání platí obdobně. 

(5) Neshledá-li děkan podmínky pro postup podle odstavce 4, předá spis se svým stanoviskem rektorovi do 30 dnů 

ode dne doručení odvolání; v případě nepřípustného nebo opožděného odvolání děkan předá spis rektorovi do 

10 dnů. 

(6) Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními 

předpisy a vnitřními předpisy TUL. 

(7) Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá rektor ve lhůtě 30 dnů; lhůta počíná běžet dnem předání spisu rektorovi. 

(8) Proti rozhodnutí rektora se nelze dále odvolat; rozhodnutí rektora je v právní moci, jestliže bylo oznámeno 

studentovi. Spolu s rozhodnutím rektora nabývá právní moci rozhodnutí děkana, které bylo rektorem potvrzeno. 

Článek 16 

Společná ustanovení 

(1) Při stanovování výše stipendií vychází TUL a její fakulty 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 tomto Řádu. Výši finanční alokace na jednotlivé druhy stipendií stanovuje na příslušný 

akademický rok rektor nebo děkan ve vnitřní normě. 

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

do 30 dnů ode dne nastalé skutečnosti. 

(3) Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně na bankovní účty studentů vedené v České republice 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. 
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Článek 17 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Stipendijní řád TUL registrovaný ministerstvem dne 13. listopadu 2017 pod čj. MSMT-31107/2017 

ve znění pozdějších změn. 

(2) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem TUL dne 12. dubna 

2022. 

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

(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem registrace. 

 

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., 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 

  Nová Ves 

  Světlá pod Ještědem 

  Zdislava 

  Křižany 

  Rynoltice 

  Hrádek nad Nisou 

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

  Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Semily Turnov 
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Příloha č. 2 

Podpora (příspěvek) na pobytové náklady dle zemí 

 

Země Výše podpory / týden 

Členské země EU 15 – 60 EUR 

Island 50 – 80 EUR 

Lichtenštejnsko 50 – 80 EUR 

Norsko 50 – 80 EUR 

Švýcarsko 50 – 100 EUR 

Ostatní země Evropy a Asie 

kromě Japonska 
25 – 80 EUR 

USA, Kanada, Austrálie, 

Japonsko 
100 – 220 USD 
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