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Opatření rektora
o výši a termínech výplaty sociálního stipendia v roce 2022
1. Toto opatření upravuje pravidla pro sociální stipendium (dále jen „stipendium“) dle § 91 odst.
3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“).
2. Nárok na přiznání sociálního stipendia a podmínky pro přiznání tohoto stipendia jsou stanoveny
v § 91 odst. 3 zákona a ve Stipendijním řádu JU.
3. Výše měsíční dávky sociálního stipendia činí jednu čtvrtinu výše základní sazby minimální mzdy za
měsíc dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů, zaokrouhlené na celé desetikoruny nahoru:
a) pro období od 1. října do 31. prosince 2020 činí 3 650,– Kč;
b) pro období od 1. ledna do 31. prosince 2021 činí 3 800,– Kč;
c) pro období od 1. ledna 2022 činí 4 050,– Kč.
4. Stipendium se přiznává studentům, kteří mají 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.
5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem
státní sociální podpory. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí
čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován, a to i v případě, že potvrzení vystavené příslušným
úřadem uvádí lhůtu platnosti kratší. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové
období pouze jednou, tj. pouze na jedné vysoké škole bez ohledu na to, v kolika studijních
programech na JU či na jiných vysokých školách současně studuje.
6. Nárok na stipendium pro období leden až červen 2022 může být v souladu s ustanovením odstavce
5 prokázán platným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory za třetí kalendářní
čtvrtletí roku 2020 (přičemž platnost tohoto potvrzení trvá do 30. června 2022), nebo platným
potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2021
(přičemž platnost tohoto potvrzení trvá do 30. června 2023).
7. Nárok na stipendium pro období září 2022 může být v souladu s ustanovením odstavce 5 prokázán
platným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory za třetí kalendářní čtvrtletí roku
2021 (přičemž platnost tohoto potvrzení trvá do 30. června 2023).
8. Nárok na stipendium pro období říjen až prosinec 2022 může být v souladu s ustanovením
odstavce 5 prokázán platným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory za třetí
kalendářní čtvrtletí roku 2021 (přičemž platnost tohoto potvrzení trvá do 30. června 2023), nebo
platným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory za třetí kalendářní čtvrtletí roku
2022 (přičemž platnost tohoto potvrzení trvá do 30. června 2024).
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9. Student, který potvrzení podle odstavce 5 předložil v předchozím období, přičemž platnost
předloženého potvrzení trvá, potvrzení znovu nepředkládá.
10. Stipendium se přiznává rozhodnutím děkana na základě žádosti studenta. Žádost o přiznání
stipendia doloženou písemným potvrzením orgánu státní sociální podpory podává student
studijnímu oddělení fakulty, na níž je zapsán, a to po zápisu do studia, nebo jakmile nárok na
stipendium vznikne, dojde-li ke vzniku nároku v průběhu studia.
11. Studijní oddělení ověří u každého studenta, který splnil podmínky pro přiznání stipendia, pro které
měsíce daného období splňuje podmínku studia ve standardní době (tj. že mezitím nepřerušil nebo
neukončil studium, ani nepřekročil standardní dobu studia).
12. Děkan přizná stipendium všem žadatelům, kteří splnili podmínky dle odstavců 4 a 5, pro ty měsíce,
ve kterých byl žadatel studentem ve standardní době studia, a to i zpětně pro všechny měsíce, pro
které nárok na přiznání stipendia doložil. Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na
deset měsíců v akademickém roce. Na měsíc červenec a srpen se sociální stipendium nepřiznává.
Splňuje-li student podmínky nároku na sociální stipendium jen po část kalendářního měsíce,
přiznává se mu toto stipendium ve výši, v jaké mu náleží za celý kalendářní měsíc.
13. Studijní oddělení doručí vydaná rozhodnutí prostřednictvím elektronického informačního systému
JU, tj. na univerzitní e-mailovou adresu studenta evidovanou v IS STAG. Za den doručení
a oznámení rozhodnutí se považuje den následující po zpřístupnění rozhodnutí studentovi
v elektronickém informačním systému, tj. den následující po dni odeslání rozhodnutí na univerzitní
e-mailovou adresu studenta.
14. Stipendium se po nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání stipendia vyplácí ve třech splátkách,
a to za období leden až březen, duben až červen a září až prosinec. Podle zjištěného nároku bude
studentovi zajištěna výplata příslušného násobku měsíční dávky stipendia převodem z příslušného
účtu JU na bankovní účet, který student uvedl v žádosti o přiznání stipendia. V odůvodněných
případech může děkan na základě žádosti studenta rozhodnout o výplatě stipendia v hotovosti.
15. Stipendium bude vyplaceno v těchto termínech:
 za období předcházející roku 2022 (stipendium přiznané zpětně) do 15. dne následujícího po
dni, kdy rozhodnutí o přiznání stipendia nabylo právní moci,
 za období leden až březen 2022 do 15. dubna 2022,
 za období duben až červen 2022 do 15. července 2022,
 za období září až prosinec do 15. prosince 2022.
16. Zrušuje se Opatření rektora č. R 458, o výši a termínech výplaty sociálního stipendia v roce 2021.

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., v. r.
rektor

Zpracoval:
prorektor pro studium
Rozdělovník: děkani fakult, proděkani pro studium a vedoucí studijních oddělení fakult JU, kvestorka
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