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VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o.

O&H

STIPENDIJNÍ ŘÁD
Část první
Základní ustanovení
Článek 1
Rozsah platnosti

1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen „stipendijní řád“), upravuje
v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. g) 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“), poskytování stipendií studentům Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o..
2. Stipendijní řád se vztahuje na všechny studenty prezentačního studia akreditovaného
bakalářského studijního programu uskutečňovaného Vysokou školou obchodní a hotelovou s.r.o.
(dále jen „VŠOH“)
3. Stipendium není nárokové.
Článek 2
Zdroje stipendií
1. Stipendia přiznaná Vysokou školou obchodní a hotelovou s. r. o. (dále jen „VŠOH“) jsou hrazena
ze stipendijního fondu dotovaného příděly ze zisku. Zdrojem stipendií jsou též prostředky dárců
nebo dotace na stipendia poskytovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“) podle § 40 odst. 2 zákona.
2. Prostředky získané od dárců jsou čerpány ve shodě s účelem určeným samotným dárcem.
Část druhá
Stipendia
Článek 3
Druhy stipendií
1. Studentům VŠOH mohou být podle § 91 odst. 1 zákona poskytována ze zdrojů VŠOH tato
stipendia:
a) prospěchová,
b) za tvůrčí výsledky,
c) sociální,
d) zvláštní.
2. Studentům VŠOH mohou být poskytována z dotace na stipendia ministerstvem:
a) ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona,
b) sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona.
3. Tato stipendia mohou být poskytována měsíčně, případně čtvrtletně, nebo jednorázově. Termín
a způsob výplat stanoví rektor a zveřejňují se na úřední desce VŠOH.

Článek 4
Prospěchové stipendium
1. Prospěchové stipendium je přiznáváno studentům rektorem za vynikající studijní výsledky.
Základním kritériem je dosažený studijní průměr za uplynulý akademický rok.
2. Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům až od druhého ročníku studia na základě
prospěchu za předchozí ukončený ročník.
3. Prospěchové stipendium získají studenti, kteří splňují podmínky v odstavci 1 a kteří v uplynulých
dvou semestrech dosáhli průměrného prospěchu do 1,3 včetně.
4. Mezi oprávněné studenty se rozdělí celá částka určená na prospěchová stipendia. Stipendium
obdrží student s prospěchem mezi 1,00 a 1,3 včetně. Minimální částka stanovená na výplatu
prospěchového stipendia je 200,- Kč.
5. Prospěchové stipendium student nepobírá za měsíce červenec, srpen a září.
Článek 5
Stipendia za tvůrčí výsledky
1. Stipendium za tvůrčí výsledky může být přiznáno rektorem zejména studentům:
a) kteří se zapojují do výzkumné a pedagogické činnosti VŠOH, příp. za vynikající studijní,
výzkumné nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí studentů a prestiže
VŠOH,
b) za vynikající výsledky celého studia u studentů bakalářského studijního programu, dále může
být přiznáno i za vynikající seminární práci,
c) na krytí mimořádných nákladů spojených s řešením úkolů zadaných v zájmu VŠOH, odbornou
praxí nebo výzkumnou činností jak na území České republiky, tak i v souvislosti se studiem
v zahraničí.
2. Studentům lze poskytnout stipendium podle výsledků předmětů uznaných ze studia na
zahraničních vysokých školách.
3. Stipendium lze poskytnout na žádost studenta nebo z podnětu rektora.
Článek 6
Stipendia sociální
1. Sociální stipendium může být studentům přiznáno rektorem v mimořádně tíživé sociální situaci, a
to jak občanům České republiky, tak cizincům, zejména azylantům.
2. Stipendium může být přiznáno i k úhradě zvýšených nákladů, spojených s pořízením učebnic,
učebních textů a studijních pomůcek, pokud by byly pro studenta finančně nedostupné.
3. Stipendium sociální se poskytuje studentům až od letního semestru prvního ročníku.
Článek 7
Stipendia zvláštní
1. Stipendium zvláštní může být přiznáno k úhradě zvýšených nákladů studenta při akcích
organizovaných VŠOH a stanovených v rámci studijních programů, a to až do výše prokázaných
vzniklých výdajů za jízdné a ubytování, popřípadě pojištění bezprostředně související s pořádanou
akcí. Zvláštní stipendium může být přiznáno i k úhradě zvýšených nákladů souvisejících s výukou
stanovenou mimo rámec studijních programů, a to až do výše 50% prokázaných výdajů za jízdné
a ubytování.
2. Stipendium zvláštní může být přiznáno i za vzornou reprezentaci VŠOH, zejména studijní,
sportovní, uměleckou.
3. Toto stipendium může být přiznáno i na podporu studia studentů VŠOH v zahraničí.

Článek 8
Ubytovací stipendium
1. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který:
a) je zapsán v akreditovaném studijním programu v prezenční formě studia,
b) studuje v prvním studijním 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 studijních programů,
d) nemá místo trvalého bydliště v okrese, v němž je místo jeho studia.
2. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního systému
Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS“) a z informačního systému VŠOH a žádost
studenta o jeho přiznání s uvedením bankovního spojení.
3. Ubytovací stipendium se přiznává na dvě období v kalendářním roce (stipendijní období), z nichž
první začíná 1. ledna a končí 30. června a druhé začíná 1. září a končí 31. prosince. Studentům
zapsaným do studia v průběhu stipendijního období lze stipendium přiznat i jen na část
stipendijního období po jejich zápisu do studia. V případě poskytnutí dotace na stipendia má
student 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.
4. Formu a náležitosti žádosti o přiznání ubytovacího stipendia stanoví rektor. Žádost obsahuje údaje
potřebné pro zajištění výplaty ubytovacího stipendia.
5. Výši ubytovacího stipendia ve stipendijním období stanoví rektor svým opatřením. Stanoví se
podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia pro jednotlivá
období podle dotace poskytnuté ministerstvem.

Článek 9
Sociální stipendium
1. Nárok na sociální stipendium má student, kterému byl přiznán přídavek na dítě ve zvýšené výměře
podle zvláštního právního předpisu1) a tento nárok prokáže tím, že k žádosti o sociální
stipendium, podané prostřednictvím studijního oddělení VŠOH, přiloží písemné oznámení o
přídavku na dítě vydané úřadem státní sociální podpory. Při posuzování nároku studenta se
postupuje podle § 91, odst. 3 zákona.
2. Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do
studia, pokud mu nebyl přídavek na dítě ve zvýšené výměře přiznán po zápisu do studia; v tomto
případě může podat žádost, kdykoliv v průběhu akademického roku.
3. Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat neprodleně
studijní oddělení o případné změně v přiznání přídavku na dítě.
4. Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc
po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, avšak nárok na sociální stipendium
nevzniká za měsíc červenec a srpen.
5. Výše sociálního stipendia se řídí pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle
příslušných zákonů. Nevyplácí se tehdy, jestliže v daném stipendijním období VŠOH neobdrží
dotaci pro jeho výplatu.

Část třetí
Rozhodování o stipendiu a výplata stipendia
Článek 10
1. O přiznání ubytovacího a sociálního stipendia rozhoduje rektor na základě žádosti studenta.
Stipendium se vyplácí výhradně z dotací státního rozpočtu poskytnutých na základě zákona. O
ostatních stipendiích rozhoduje rektor.
2. Žádost o stipendium se podává studijnímu oddělení VŠOH.
Článek 12
Výplaty stipendií
1. Stipendia jsou vyplácena v českých korunách v termínu stanoveném VŠOH bankovním převodem
na bankovní účet v České republice, ve výjimečných případech v hotovosti v pokladě VŠOH.
2. Konkrétní výplatní termíny se stanoví vždy po poskytnutí dotace na stipendia a zveřejňují se v IS
VŠOH.
3. Nevyzvedne-li si student bez uvedení závažného důvodu stipendium v termínu stanoveném
VŠOH, může být toto stipendium vyplaceno v nejbližším následujícím výplatním termínu.
4. Nevyzvedne-li si student stipendium ani v termínu stanoveném VŠOH, může rektor VŠOH,
rozhodnout o jeho odnětí.

Společná a závěrečná ustanovení
Článek 13
Společná ustanovení
1. Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou mu být přiznána.
2. Student je povinen neprodleně informovat studijní oddělení VŠH o případných změnách, které se
vztahují na podmínky přiznání stipendia.
3. Výše stipendia se stanoví podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání stipendia pro
jednotlivá období podle tohoto Stipendijního řádu a podle disponibilních finančních prostředků
VŠOH a prostředků poskytnutým z dotace ministerstva.
4. Na rozhodování o stipendiích podle tohoto stipendijního řádu se nevztahují obecné předpisy o
správním řízení.
Část čtvrtá
Článek 14
Závěrečná ustanovení
Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 39 odst. 9 zákona dnem registrace ministerstvem.

