
Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona  
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.......................................... 

                        Mgr. Karolína Gondková 
      ředitelka odboru vysokých škol  

 

 

STIPENDIJNÍ ŘÁD  

Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 

ze dne 11. července 2017 

 

 ČÁST I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

  

Úvodní ustanovení 

Tento stipendijní řád se vztahuje na studenty Vysoké školy chemicko-technologické 

v Praze (dále jen „VŠCHT Praha“), kteří studují v bakalářských, magisterských nebo 

doktorských studijních programech. 

  

Stipendia 

(1) Studentům mohou být přiznána stipendia podle § 91 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“), hrazená z dotace nebo z příspěvku ze státního rozpočtu. 

(2) Stipendia mohou být také hrazena ze stipendijního fondu VŠCHT Praha (§ 18 odst. 6 písm. c) 

zákona) tvořeného poplatky za studium s výjimkou poplatků za studium ve studijních 
programech uskutečňovaných v cizím jazyce, případně z jiných zdrojů podle § 18 odst. 2 písm. 
e) až h) zákona. 

(3) Určení zdrojů pro jednotlivé druhy stipendia stanovuje vnitřní směrnice „Účtování stipendií 

ve finančním informačním systému a termíny výplat stipendií“. 

  

Druhy stipendií, jejich přiznávání a vyplácení 

(1) Stipendium může být studentovi přiznáno jako: 

a) prospěchové stipendium  

b) ubytovací stipendium, 

c) účelové stipendium, 
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d) stipendium studentovi studujícímu v cizím jazyce na podporu studia v České 

republice, 

e) stipendium studentům doktorských studijních programů, 

f) sociální stipendium. 

(2) Stipendium může studentovi přiznat děkan fakulty, na které je student zapsán do studia, nebo 

rektor. 

(3) Stipendium může studentovi přiznat i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
„ministerstvo“) podle § 91 odst. 6 zákona. 

(4) Stipendium je vypláceno jako pravidelná, opakující se částka, nebo jednorázově.  

(5) Podrobnosti o termínech a způsobu výplaty stipendií a další organizační pokyny stanovují 

další vnitřní dokumenty VŠCHT Praha. 

 

ČÁST II 

STIPENDIA 

  

Prospěchové stipendium 

(1) VŠCHT Praha může přiznat studentovi bakalářského nebo magisterského studijního 
programu v českém jazyce, který navazuje na bakalářský studijní program (dále jen 
„magisterský studijní program“), prospěchové stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona 

na základě výsledků studia v tomto studijním programu. 

(2) O přiznání prospěchového stipendia rozhoduje děkan v případě studentů studijních 
programů uskutečňovaných fakultou, nebo rektor v případě studentů studijních programů 

uskutečňovaných VŠCHT Praha. 

(3) Prospěchové stipendium se přiznává takto: 

a) v bakalářském studijním programu se prospěchové stipendium přiznává studentovi, 
který získal minimálně 60 kreditů do konce prvního ročníku nebo minimálně 120 
kreditů do konce druhého ročníku, v případě studenta ve čtyřletém bakalářském 
studijním programu, pak minimálně 180 kreditů do konce třetího ročníku; k získání 

kreditů student nevyužíval uznání studijních povinností ani nestudoval podle 
mimořádného studijního plánu,  

b)  v magisterském studijním programu se prospěchové stipendium přiznává od letního 
semestru prvního ročníku studentovi, který získal do konce zimního semestru 

prvního ročníku minimálně 30 kreditů. Pro přiznání prospěchového stipendia ve 
druhém ročníku musí student získat do konce prvního ročníku minimálně 60 kreditů; 
k získání kreditů student nevyužíval uznání studijních povinností ani nestudoval 

podle mimořádného studijního plánu, 

c) student dosáhl studijního průměru za předchozí akademický rok, respektive za zimní 

semestr, v rozmezí, které je po projednání v Akademickém senátu Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze (dále jen „akademický senát“) stanoveno výnosem 
rektora Přiznávání stipendií pro příslušný akademický rok. Tento výnos současně 
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stanovuje výši prospěchového stipendia podle studijního průměru a výplatní termíny 

stipendia, 

d) výpočet studijního průměru je nastaven podle čl. 24 odst. 1 vnitřního předpisu 
Studijní a zkušební řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (dále jen 
„SZŘ“), 

e) studentovi studujícímu souběžně ve dvou a více bakalářských nebo magisterských 
studijních programech uskutečňovaných VŠCHT Praha se prospěchové stipendium 
přiznává pouze jednou, a to ve výši odpovídající lepšímu studijnímu průměru. 

(4) Prospěchové stipendium může být přiznáno jednorázově také studentovi v posledním roce 

studia za studium s vyznamenáním v souladu s čl. 29 odst. 10 a čl. 31 odst. 10 SZŘ. Výše tohoto 

prospěchového stipendia podle studijního průměru za celé studium je stanovena, po 
projednání v akademickém senátu, ve výnosu rektora „Přiznávání stipendií“ pro příslušný 

akademický rok.  

(5) Děkan nebo rektor může přiznat studentům 1. ročníku bakalářského studijního programu 

mimořádné prospěchové stipendium. Podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výše je 
upřesněna ve výnosu rektora „Přiznávání stipendií“ pro příslušný akademický rok.  

(6) Děkan, nebo rektor může na základě písemné žádosti studenta v odůvodněných případech 

přiznat prospěchové stipendium i studentovi, který nesplnil podmínky uvedené  
v odstavci 3 písm. a) a b). 

  

Ubytovací stipendium 

(1) VŠCHT Praha může přiznat na základě žádosti studenta ubytovací stipendium podle § 91 odst. 

2 písm. e) zákona studentům v prezenční formě studia v bakalářském, magisterském nebo 

doktorském studijním programu v českém jazyce za těchto podmínek: 

a)  student studuje v prvním studijním programu, nebo jako absolvent bakalářského 

studijního programu studuje v prvním magisterském studijním programu, nebo jako 
absolvent magisterského studijního programu studuje v prvním doktorském 

studijním programu; v případě souběžně studovaných studijních programů je 
student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do 
studia zapsán dříve, 

b)  student nepřekročil standardní dobu studia ve studijním programu podle  

písmene a), ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů, 

c) student nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy, v případě 
studenta, studujícího v Univerzitním centru VŠCHT Praha - Unipetrol v Litvínově, 

v okrese Most. 

(2) Podmínka stanovená v odstavci 1 písm. a) je zachována při přestupu studenta ze studia 

v jiném studijním programu vyhovujícímu podmínce uvedené v odstavci 1 písm. a). V takovém 
případě se do doby studia pro splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b) počítá doba 

celého studia v předchozích posloupných přestupech. 

(3) Ubytovací stipendium může být přiznáno z dalších důvodů zvláštního zřetele hodných 
i v případě, že student nesplňuje jednu nebo více podmínek uvedených v odstavci 1, a to 



Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 

 

4 

 

 

zejména v případě, že student nesplňuje podmínku stanovenou v odstavci 1 písm. b) z důvodu 

zahraniční stáže. 

(4) Ubytovací stipendium může být též přiznáno na základě žádosti zahraničním studentům, kteří 
jsou na krátkodobém studijním pobytu na VŠCHT Praha, a to zejména v rámci programů 
Socrates/Erasmus. 

(5) Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně. Další podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia 
a jeho výše je upřesněna ve výnosu rektora „Přiznávání stipendií“ pro příslušný akademický 
rok. 

 

  

Účelové stipendium 

(1) VŠCHT Praha může přiznat účelové stipendium studentovi v bakalářských, magisterských 
nebo doktorských studijních programech: 

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

přispívající k prohloubení znalostí podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona;  

b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu1) 
podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona, a to zejména v rámci vědeckých a výzkumných, 

rozvojových a inovačních projektů, 

c) na podporu studia v zahraničí podle § 91 odst. 4 písm. a) zákona nebo na podporu 

studia v České republice podle § 91 odst. 4 písm. b) zákona a to zejména z důvodu 
stáže, dlouhodobého studijního pobytu, praxe nebo exkurze, 

d) v případech zvláštního zřetele hodných podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona, jako 

zejména je: 

1. účast na rozvoji pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti a mezinárodní 
spolupráci VŠCHT Praha,  

2. úspěšná sportovní nebo jiná reprezentace VŠCHT Praha, 

3. spolupráce při propagačních, kulturně-vzdělávacích, slavnostních, kariérních 

a jiných akcích pořádaných VŠCHT Praha, 

e) v dalších případech zvláštního zřetele hodných podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona, 
čímž jsou zejména řádně doložené a odůvodněné mimořádné náklady spojené se 
studiem nebo vědeckou a -výzkumnou činností pro studenty v prezenční formě 

studia. 

(2) Podrobná pravidla pro přiznání stipendia upravují další vnitřní dokumenty VŠCHT Praha  

a jejích fakult. 

                                                                 

 

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. 
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(3) Účelové stipendium může být také částečně hrazeno z darů, které mohou být přiznány jako 

prostředky určené na účelové stipendium a z prostředků z jiných mimorozpočtových zdrojů, 
které mohou být podle pravidel poskytovatele přiznány jako stipendium. 

  

Stipendium studentovi studujícímu v cizím jazyce na podporu studia v České republice  

(1) VŠCHT Praha může přiznat na základě žádosti studenta studujícího v cizím jazyce v prezenční 
formě studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu 
stipendium na podporu studia v České republice podle § 91 odst. 4 písm. b) zákona a  
§ 91 odst. 6. 

(2)  Podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výše je upřesněna ve výnosu rektora 

„Přiznávání stipendií“ pro příslušný akademický rok. 

(3) O přiznání či nepřiznání stipendia studentovi podle odstavce 1 rozhoduje rektor na základě 
doporučení komise složené z prorektora pro vnější vztahy a komunikaci a proděkanů pro 
pedagogické záležitosti jednotlivých fakult.  

(4) Počet a výše každoročně udílených stipendií podle odstavce 1 jsou zveřejněny zahraničním 

oddělením na webových stránkách VŠCHT Praha. 

(5) Stipendia na podporu studia v České republice může přiznat i ministerstvo a to podle 

programů vyhlašovaných ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s přihlédnutím 
k závazkům vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. 

 

  

Stipendium studentům doktorských studijních programů 

(1) VŠCHT Praha může přiznat doktorské stipendium studentovi ve standardní době prezenční 

formy studia v doktorském studijním programu v českém jazyce podle § 91 odst. 4 písm. c) 
zákona.  

(2) O přiznání doktorského stipendia rozhoduje děkan. 

(3) Doktorské stipendium může být studentovi přiznáno jako: 

a) základní doktorské stipendium, 

b) doktorské stipendium za pedagogické aktivity, 

c) mimořádné doktorské stipendium. 

(4) Výši základního doktorského stipendia a doktorského stipendia za pedagogické aktivity (dále 

jen „pedagogické stipendium“) určuje rektor pro jeden kalendářní rok na základě hodnot 

vydaných ministerstvem v rozpisu rozpočtu vysokých škol pro daný kalendářní rok. 

(5) Podmínkou přiznání pedagogického stipendia je aktivní zapojení studenta doktorského 
studijního programu do výuky studentů a další pedagogické práce v bakalářských nebo 
magisterských studijních programech na VŠCHT Praha. 

(6) Studentovi může být jednorázově přiznáno mimořádné doktorské stipendium za studijní, 
vědeckou nebo další prospěšnou činnost na pracovišti.  
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Sociální stipendium 

(1) Studentovi na základě žádosti a doložení rozhodné skutečnosti může být přiznáno 
jednorázové sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 2 
písm. d) zákona. 

(2) Studentovi na základě žádosti a potvrzení orgánu státní sociální podpory se přiznává 
studentům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu též sociální 
stipendium podle § 91 odst. 3 zákona.  

(3) Výši sociálního stipendia podle odstavce 1 stanoví děkan, v případě studijních programů 

uskutečňovaných VŠCHT Praha prorektor pro pedagogiku. 

(4) Měsíční výše stipendia podle odstavce 2 odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby 

minimální mzdy za měsíc.  

(5) Sociální stipendium podle odstavce 2 může být vypláceno pouze v jednom studijním 
programu. 

(6) Sociální stipendium podle odstavce 1 se přiznává jednorázově, sociální stipendium podle 

odstavce 2 se přiznává po standardní dobu studia mimo měsíce červenec a srpen. 

(7) Sociální stipendium se vyplácí zpětně. 

 

ČÁST III 

ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIZNÁNÍ, SNÍŽENÍ NEBO ODNĚTÍ STIPENDIA 

  

Použití správního řádu 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se použije vždy v případě, 

neobsahuje-li zákon zvláštní právní úpravu. 

 

  

Příslušnost k řízení a zahájení řízení 

(1) O přiznání stipendia rozhoduje v prvním stupni děkan nebo rektor, pokud je stanoveno 
v tomto vnitřním předpise. Odvolacím orgánem je rektor. 

(2) Děkan nebo rektor může přiznat z moci úřední stipendia uvedená v čl. 4 odst. 3 a 4, čl. 6 odst. 

1 písm. a), b) a d), a čl. 8. 

(3) Děkan nebo rektor může z moci úřední rozhodnout o odnětí či snížení stipendia v souladu 
s článkem 13. 

(4) Řízení o žádosti studenta je zahájeno dnem, kdy žádost studenta byla doručena orgánu 
příslušnému k rozhodování v prvním stupni dle tohoto stipendijního řádu. 

(5) Řízení z moci úřední je zahájeno 

a) v případě řízení uvedených v odstavci 2 dnem vydání rozhodnutí, 
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b) v případě řízení uvedeného v odstavci 3 dnem oznámení o zahájení řízení. 

  

Žádost 

(1) Žádost studenta musí obsahovat:  

a) jméno a příjmení,  

b) datum narození, 

c) ID studia,  

d) adresu místa trvalého pobytu, popřípadě další adresu pro doručování v případě, že 
rozhodnutí nelze doručit prostřednictvím studijního informačního systému (dále jen 

„SIS“), 

e) číslo účtu,  

f) předmět žádosti, 

g) údaje potřebné pro rozhodnutí, 

h) datum a podpis v případě, že žádost není podána prostřednictvím SIS. 

(2) Pokud žádost neobsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1, vyzve děkan nebo rektor studenta 

prostřednictvím pověřeného zaměstnance, aby žádost doplnil, případně odstranil nedostatky 
žádosti v přiměřené lhůtě, kterou mu stanoví. 

(3) Pokud děkan nebo rektor zjistí, že nastala skutečnost, odůvodňující zastavení řízení, toto 
řízení zastaví usnesením.  

  

Rozhodnutí a odvolání  

(1) Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně v souladu s vnitřní normou „Spisový řád VŠCHT 
Praha“, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání a musí být 

studentovi doručeno v souladu s článkem 17 SZŘ, nelze-li doručovat prostřednictvím SIS 
v souladu s § 69a odst. 3 zákona. 

(2) Proti rozhodnutí může student podat odvolání, pokud se tohoto práva výslovně po oznámení 

rozhodnutí nevzdal, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; zmeškání této lhůty 

lze ze závažných důvodů prominout. Odvolání má vždy odkladný účinek. Odvolání se podává 
orgánu, který rozhodnutí vydal. Jestliže je tímto orgánem děkan, může sám žádosti v plném 
rozsahu vyhovět, jinak odvolání postoupí k rozhodnutí rektorovi, jenž je odvolacím správním 
orgánem. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání 

rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a s dalšími vnitřními dokumenty  VŠCHT Praha. 

(3) Orgány VŠCHT Praha nebo jejích fakult přijmou v návaznosti na rozhodnutí rektora podle 

odstavce 2 v případě potřeby taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, 
které vadné rozhodnutí způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny. 
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Odnětí a snížení stipendia 

(1) Řízení o odnětí či snížení stipendia je zahájeno děkanem z moci úřední. 

(2) Bylo-li stipendium přiznáno studentovi na základě nepravdivých nebo neúplných údajů 
uvedených studentem nebo neoznámí-li student neprodleně změnu skutečností rozhodných 

pro jeho přiznání, dobu poskytování nebo výši, děkan zahájí z moci úřední řízení o odnětí 
stipendia. Ve výroku rozhodnutí bude uvedena povinnost studenta vrátit neoprávněně přijaté 
stipendium bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti kalendářních dnů ode dne právní 
moci rozhodnutí. Porušení tohoto ustanovení může být považováno za disciplinární 

přestupek studenta.  

(3) Při závažném neplnění studijních povinností nebo bylo-li stipendium přiznáno na základě 

nepravdivých nebo neúplných údajů může děkan zahájit řízení o odejmutí přiznaného 
stipendia nebo o jeho snížení i v průběhu akademického roku. 

 

ČÁST IV 

PŘECHODNÁ A ZÁVŘEČNÁ USTANOVENÍ 

  

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze registrovaný 

ministerstvem dne 15. července 2013 pod čj. MSMT-29876/2013-30.  

(2) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona akademickým 

senátem dne 13. června 2017.  

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

ministerstvem. 

(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem registrace ministerstvem. 

 

 

 

doc. Ing. Radek Cibulka, CSc., v. r.  

předseda akademického 

senátu 

 

v. r.  pprof. Ing. Karel Melzoch, CSc., v. r.  

rektor 

 

 


