Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 87 odst. 1 písm. a), § 36 odst. 2 a odst. 4 a § 41 odst. 2
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů dne 30. září 2019 pod č.j. MSMT-43032/2018-2 Stipendijní řád Vysoké školy kreativní
komunikace, s.r.o.

Mgr. Karolína Gondková, v. r.
ředitelka odboru vysokých škol

Stipendijní řád

Vysoká škola
kreativní komunikace, s.r.o.

Stipendijní řád
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Stipendijní řád upravuje poskytování stipendií studentům prezenčního studia akreditovaných studijních
programů uskutečňovaných Vysokou školou kreativní komunikace, s.r.o. (dále jen „vysoká škola“). Stipendijní
řád (dále jen „řád“) je vydán v souladu s § 17 odst. 1 písm. h) 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“), jako vnitřní předpis vysoké školy.
2. Stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.
Článek 2
Zdroje stipendií
Studentům mohou být přiznána stipendia hrazená:
a. ze stipendijního fondu vysoké školy, a to v souladu s pravidly schválenými jednateli vysoké školy,
b. z účelových darů, a to v souladu s vnitřními předpisy a dalšími předpisy vysoké školy,
c. z grantů nebo z jiných obdobných zdrojů, a to jako účelová stipendia podle pravidel poskytovatele
stipendia,
d. z dotace na stipendia poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“)
podle § 40 odst. 2 zákona.
Článek 3
Druhy stipendií
1. Studentovi může být přiznáno:
a. stipendium za vynikající studijní výsledky,
b. účelové stipendium,
c. ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona,
d. sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona.
2. Stipendia uvedená v čl. 3 odst. 1. písm. c) a d) tohoto řádu se vyplácí výhradně z dotace ministerstva na základě
zákona.
Článek 4
Stipendium za vynikající studijní výsledky
1. Stipendium za vynikající studijní výsledky může být přiznáno studentovi za studijní výsledky dosažené
v předchozím akademickém roce.
2. Stipendium za vynikající studijní výsledky může být přiznáno pouze studentovi prezenční formy studia
akreditovaného studijního programu uskutečňovaného vysokou školou, který splnil kritéria uvedená v čl. 5 tohoto
řádu.
3. Maximální výše jednotlivého stipendia (dále jen „nejvyšší stipendium“) za vynikající studijní výsledky je
stanovena jednateli, a to nejpozději k harmonogramem stanovenému začátku akademického roku. Tato částka je
zveřejněna na úřední desce vysoké školy a v interním elektronickém informačním systému vysoké školy (dále jen
„IS“).
4. Stipendium se vyplácí jednorázově nejpozději do konce semestru následujícího po akademickém roce, za který
bylo studentovi stipendium přiznáno.
5. Nárok na přiznání stipendia je posuzován na základě písemné žádosti studenta podané prostřednictvím IS.
Článek 5
Kritéria pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
1. Kritériem pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky je aritmetický průměr hodnocení studijních
výsledků zapsaných podle čl. 8 odst. 9. Studijního a zkušebního řádu vysoké školy.
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2. Při aritmetickém průměru:
a. 1,00 může být přiznáno nejvyšší stipendium,
b. 1,01 – 1,15 může být přiznáno stipendium až do výše dvou třetin nejvyššího stipendia,
c. 1,16 – 1,30 může být přiznáno stipendium až do výše jedné třetiny nejvyššího stipendia.
Článek 6
Účelová stipendia
1. Účelové stipendium může být přiznáno:
a. jako mimořádné stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké výsledky,
b. v případě tíživé sociální situace studenta,
c. za významný podíl na zvýšení prestiže vysoké školy a za její úspěšnou reprezentaci,
d. na podporu studia studentů z určitých podniků, odvětví a regionů, a to v souladu s podmínkami
stanovenými jednateli,
e. na podporu části studia studentů na vysoké škole v zahraničí.
2. Rektor může výjimečně, jen v případech hodných zvláštního zřetele, a po odsouhlasení jednateli, navrhnout
studentovi poskytnutí účelového stipendia formou mimořádné slevy na školném.
3. Konkrétní výše přiznaných stipendií se stanovuje v závislosti na výši finančních prostředků určených jednateli
pro tento druh stipendií na daný akademický rok.
Článek 7
Ubytovací stipendium
1. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a pravidly
zveřejněnými pro příslušné období ministerstvem, který:
a. je studentem prezenční formy studia akreditovaného studijního programu vysoké školy,
b. studuje v prvním programu nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium
mu bylo uznáno. Přestoupením se rozumí ukončení jednoho studijního programu a přijetí do druhého studijního
programu stejného nebo obdobného obsahu, v případě souběžně studovaných studijních programů je student
započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
c. nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze souběžně
studovaných programů,
d. nemá místo trvalého bydliště na území hlavního města Prahy, 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 IS a ze žádosti studenta o přiznání ubytovacího stipendia. Formu a náležitosti
žádosti o přiznání ubytovacího stipendia stanoví jednatelé dalším předpisem zveřejněným v IS.
3. Stipendium může být přiznáno studentovi, který splňuje podmínky podle čl. 7 odst. 1. tohoto řádu od prvního
dne semestru, kdy zahájil studium na vysoké škole. Podmínka stanovená v čl. 7. odst. 1. písm. b) tohoto řádu je
zachována, je-li student zapsán ve studijním programu, do něhož přestoupil ze studijního programu uvedeného
v čl. 7. odst. 1. písm. b) tohoto řádu.
4. Student může získat ubytovací stipendium za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro
přiznání ubytovacího stipendia podle čl. 7 odst. 1. tohoto řádu. Ubytovací stipendium nelze čerpat za měsíc
červenec a srpen.
5. Ubytovací stipendium se nevyplácí tehdy, jestliže v daném období vysoká škola neobdrží dotaci pro jeho
výplatu dle čl. 3 odst. 2. tohoto řádu.
6. Výše ubytovacího stipendia je určena podmínkami a výší dotace poskytnuté ministerstvem.
Článek 8
Sociální stipendium
1. Sociální stipendium se přiznává studentovi, který má nárok na přídavek na dítě podle § 17 zákona č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely
přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na sociální
stipendium prokazuje student tím, že k žádosti o sociální stipendium přiloží písemné potvrzení vydané orgánem
státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem 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.
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2. Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do studia, pokud
mu nebyl přídavek na dítě přiznán po zápisu do studia – v tomto případě může student podat žádost kdykoli
v průběhu akademického roku.
3. Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat neprodleně studijní
oddělení o případné změně skutečností rozhodných pro přiznání sociálního stipendia.
4. Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který
splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia. Nárok na sociální stipendium student nemá za měsíc červenec
a srpen.
5. Měsíční výše sociálního stipendia je stanovena v souladu s § 91 odst. 3 zákona.
Článek 9
Případy, kdy stipendium nelze přiznat
Stipendium nelze studentovi přiznat a vyplácet:
a. pokud studuje v jiné než prezenční formě studia s výjimkou sociálního stipendia podle čl. 8 tohoto řádu,
jednatelé mohou na základě doporučení rektora udělit výjimku u účelových stipendií podle čl. 6 tohoto řádu
b. po dobu přerušení studia, kdy podle zákona není studentem,
c. po ukončení studia,
d. jestliže bylo zjištěno, že student prokazatelně neplní studijní povinnosti stanovené vnitřními a dalšími
předpisy vysoké školy a povinnosti stanovené Smlouvou o studiu, s výjimkou sociálního stipendia podle čl. 8
tohoto řádu,
e. jestliže nabylo právní moci rozhodnutí o uložení disciplinární sankce podle Disciplinárního řádu vysoké
školy, s výjimkou sociálního stipendia podle čl. 8 tohoto řádu.
Článek 10
Společná a závěrečná ustanovení
1. O přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky a účelového stipendia rozhoduje rektor po odsouhlasení
jednateli na základě žádosti studenta.
2. O přiznání ubytovacího stipendia podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona a sociálního stipendia podle § 91 odst. 3
zákona rozhoduje rektor na základě žádosti studenta.
3. Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona. Proti rozhodnutí se student může odvolat ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho oznámení. Odkladný účinek odvolání nelze vyloučit. Odvolacím správním orgánem je rektor.
4. Kladná rozhodnutí o stipendiích lze doručit prostřednictvím IS podle § 69a odst. 3 zákona. Za den doručení
a oznámení rozhodnutí se v tomto případě považuje první den následující po dni zpřistupnění rozhodnutí
studentovi v IS.
5. Rozhodnutí o stipendiích kromě čl. 10 odst. 4. tohoto řádu se doručují do vlastních rukou studenta
prostřednictvím studijního oddělení vysoké školy nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
Nepodaří-li se doručit z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b) zákona, nebo
nepodaří-li se písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou
vyhláškou, přičemž vysoká škola není povinna ustanovit studentovi opatrovníka. Dnem doručení je 15. den ode
dne zveřejnění oznámení na úřední desce vysoké školy.
4. Stipendia jsou vyplácena v českých korunách bezhotovostním bankovním převodem na účet studenta.
5. Prospěchová stipendia se vyplácí jednorázově, ubytovací a sociální stipendia se vyplácí zpravidla za tři
měsíce zpětně. Výplatní termíny se stanoví po aktualizaci informací vedených v SIMS a po poskytnutí dotace na
stipendia ministerstvem.
6. Student je povinen neprodleně sdělit studijnímu oddělení vysoké školy veškeré změny mající vliv na přiznání
a vyplácení přiznaného stipendia.
7. Ruší se Stipendijní řád Vysoké školy kreativní komunikace, s.r.o. registrovaný ministerstvem dne 12. května
2016 pod č.j. MSMT-27284/2015-6.
8. Tento Stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona a § 41 odst. 2 zákona dnem registrace
ministerstvem.
9. Tento Stipendijní řád nabývá účinnosti podle § 36 odst. 4 zákona a § 41 odst. 2 zákona dnem následujícím
po dni registrace ministerstvem.
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