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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ  
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
číslo: R 500 datum: 9. května 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opatření rektora JU 
o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2022 

Podle ustanovení článku 10 Stipendijního řádu JU stanovuji výši ubytovacího stipendia (dále jen „US“) 
a termíny jeho výplat takto: 

1. Nárok na přiznání US alespoň v jednom měsíci prvního čtvrtletí roku 2022 splnilo 3 993 studentů 
JU s nárokem na celkem 11 228 měsíčních dávek. 

2. Částka přidělená Jihočeské univerzitě pro US v roce 2022 Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR činí 24 089 400 Kč. Částku US pro jednoho studenta na jeden měsíc v období 
leden až září 2022 stanovuji ve výši 540,– Kč. Částka na čtvrté čtvrtletí roku 2022 bude upravena 
podle počtu oprávněných příjemců US v měsících říjnu až prosinci tak, aby celá částka přidělená 
na US byla beze zbytku pro tento účel použita. 

3. US bude v období leden až září 2022 vypláceno ve třech čtvrtletních dávkách. Studentům, kterým 
bude přiznán nárok na toto stipendium za celé čtvrtletí, případně jen za jeho část v délce jednoho 
či dvou měsíců, bude vyplacen trojnásobek, jednonásobek či dvojnásobek částky 540,– Kč. 

4. Po zpracování dat vložených žadateli o US do IS STAG a dat o tom, že splnili podmínky pro přiznání 
tohoto stipendia, vydají děkani fakult rozhodnutí o přiznání tohoto stipendia v termínu do 
31. května 2022. Rozhodnutí budou studentům doručena podle čl. 1 odst. 2 Stipendijního řádu JU. 

5. Příslušná částka US bude jeho oprávněným příjemcům poukázána bezhotovostním převodem na 
bankovní účet vedený v českých korunách, jehož číslo má student za tímto účelem uvedeno ve své 
osobní evidenci v IS STAG, a to v termínech do 15. června 2022 za měsíce leden až březen, do 
15. července 2022 za měsíce duben až červen a do 15. října 2022 za měsíce červenec až září 2022. 

6. Žádosti o US bude možné vkládat elektronickou cestou do IS STAG po celé období roku 2022. Ve 
výjimečných případech, kdy student žádá o výplatu stipendia v hotovosti pokladnou, vyplní žádost 
na tištěném formuláři a podá ji na příslušném studijním oddělení fakulty. 

7. Studentům, kteří žádost o US podali před rokem 2022 a jejichž studium trvá, bude při splnění 
ostatních podmínek US přiznáno rozhodnutím z moci úřední, a to od počátku roku 2022. 

8. V případě, že student podá žádost o US v průběhu roku 2022, stipendijní období začíná měsícem, 
v němž byla žádost podána, tj. US bude přiznáno s účinností od měsíce, v němž byla žádost 
podána. 

9. US se přiznává v poměrné výši podle počtu měsíců, kdy student v roce 2022 splňoval podmínky 
pro přiznání US podle čl. 10 odst. 1 až 3 Stipendijního řádu JU, přičemž za celý měsíc se považuje 
i měsíc, v němž student tyto podmínky splňoval 15 a více dní. 
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10. Částku US za měsíce říjen až prosinec 2022, termíny rozhodnutí děkanů o přiznání US studentům 
nově zapsaným do studia v akademickém roce 2022/2023 a termín výplaty US za poslední čtvrtletí 
roku 2022 stanoví další opatření rektora v prosinci 2022. 

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

Zpracoval:  prorektor pro studium 
Rozdělovník:  děkani fakult JU, kvestorka JU 


