STIPENDIJNÍ ŘÁD
METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.
Čl. 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům
Metropolitní univerzity Praha, o. p. s. (dále jen „MUP“), jakož i řízení ve věci přiznání stipendia.

Čl. 2

STIPENDIA
(1) Studentům MUP (déle jen „studenti“) mohou být přiznána stipendia hrazená z dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podle ustanovení § 40
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 (dále jen „zákon o vysokých školách“), nebo ze
stipendijního fondu MUP.
(2) MUP zřídila stipendijní fond. Studentům mohou být přiznána stipendia hrazená ze stipendijního
fondu v souladu se zásadami schválenými správní radou MUP a v souladu s tímto Stipendijním
řádem MUP (dále jen „SŘ“).
Čl. 3

STIPENDIA POSKYTOVANÁ Z DOTACE MINISTERSTVA
(1) Studentovi může být z dotace ministerstva přiznáno:
a) stipendium na podporu ubytování,
b) sociální stipendium,
c) stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost.
(2) Stipendium na podporu ubytování je vypláceno zpětně, a to jako pravidelná, zpravidla pololetně
se opakující částka, jejíž výše je odvozena od výše dotace poskytnuté ministerstvem.
(3) Sociální stipendium je vypláceno zpětně, a to jako pravidelná, zpravidla pololetně se opakující
částka, jejíž výše je odvozena od výše dotace poskytnuté ministerstvem na základě ustanovení §
91 odst. 3 zákona o vysokých školách.
(4) Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o
podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, je vypláceno zpětně a to
v rámci interního grantového systému MUP (dále jen „IGS MUP“), přičemž výše stipendia je
odvozena od výše dotace poskytnuté ministerstvem na základě ustanovení § 91 odst. 2 písm. c)
zákona o vysokých školách.
(5) Stipendia podle odstavce 1 přiznává rektor.
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Čl. 4

STIPENDIUM NA PODPORU UBYTOVÁNÍ
(1) Stipendium na podporu ubytování se přiznává studentům bakalářských, magisterských a
doktorských studijních programů v prezenční formě studia, u nichž nenastala překážka
poskytnutí stipendia podle čl. 6.
(2) Stipendium na podporu ubytování se přiznává na základě písemné žádosti, která se podává na
studijní oddělení na předepsaném formuláři. Pro každý akademický rok se podává nová žádost.
Žádost je student povinen podat nejpozději do 31.10. příslušného akademického roku, žádá-li o
přiznání stipendia na celý akademický rok a nejpozději do 31.3. příslušného akademického roku,
žádá-li o přiznání stipendia pouze na letní semestr.
(3) Stipendium na podporu ubytování se přiznává v rámci standardní doby studia nejvýše na deset
měsíců v akademickém roce. Nárok na stipendium na podporu ubytování nevzniká za měsíce
červenec a srpen.
(4) Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech
studijního programu, může mu byt toto stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období
nejvýše jednou.

Čl. 5

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
(1) Sociální stipendium se podle ustanovení § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách přiznává
studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v prezenční i
kombinované formě studia, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního
předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje
součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student
písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek
přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený
v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro
účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny
zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.
(2) Sociální stipendium se přiznává na základě písemné žádosti, která se podává na studijní oddělení
na předepsaném formuláři. Pro každý semestr se podává nová žádost. Žádost je student povinen
podat nejpozději do 31.10. příslušného akademického roku pro zimní semestr a nejpozději do
31.3. příslušného akademického roku pro letní semestr .
(3) Sociální stipendium ve výši stanovené ustanovením § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách se
přiznává v rámci standardní doby studia na deset měsíců v akademickém roce. Nárok na sociální
stipendium nevzniká za měsíce červenec a srpen.
(4) Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech
studijního programu, může mu být toto stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období
nejvýše jednou.

Čl. 6

PŘEKÁŽKY POSKYTNUTÍ STIPENDIA NA PODPORU UBYTOVÁNÍ A SOCIÁLNÍHO STIPENDIA
(1) Stipendia uvedená v čl. 3 odst. 1 nelze studentovi přiznat ani vyplácet
a) pokud skutečná doba studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním
programu přesáhne standardní dobu studia tohoto programu,
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b)
c)

po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl
student přerušeno studium alespoň jeden den,
pokud mu běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia,

d)

pokud předchozí studium ve studijním programu ukončil jinak než řádně a předchozí
studium mu nebylo uznáno,

e)

pokud skutečná doba studia v některém ze souběžně studovaných studijních programů
přesáhla standardní dobu studia.

(2) Stipendium na podporu ubytování podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nelze dále studentovi přiznat ani
vyplácet tehdy, pokud má trvalý pobyt v místě, kde se nachází sídlo MUP nebo univerzitní
středisko MUP, ve kterém probíhá jeho výuka; za místo sídla MUP se pro tyto účely považuje
území Hlavního města Prahy, za místo univerzitního střediska MUP se pro tyto účely považují
území okresů Plzeň - město, Liberec a Hradec Králové.
Čl. 6a

STIPENDIUM NA VÝZKUMNOU, VÝVOJOVOU A INOVAČNÍ ČINNOST
(1) Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost se přiznává studentům magisterských
nebo doktorských studijních programů, kteří jsou zapojeni do řešení interních grantových
projektů v rámci IGS MUP, schválených Grantovou komisí IGS MUP (dále jen „Grantová
komise“).
(2) Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost se přiznává na základě schválení
grantového projektu a předložené žádosti o grant Grantovou komisí dle příslušného rozhodnutí
rektora. Schválení grantového projektu Grantovou komisí se požaduje za podání žádosti o
přiznání stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost. Podmínkou přiznání stipendia
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost je uzavření „Smlouvy o poskytnutí a užití finančních
prostředků z dotace MŠMT na podporu specifického vysokoškolského výzkumu na Metropolitní
univerzitě Praha k řešení grantového projektu“ mezi studentem a MUP.
(3) Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost je vypláceno zpravidla jedenkrát ročně
v prosinci kalendářního roku, za podmínky, že řešitel a členové řešitelského týmu plní povinnosti
dané jim Smlouvou uvedenou v čl. 6a, odst. 2 tohoto SŘ. U dvouletých grantových projektů
v rámci IGS MUP je podmínkou vyplacení stipendia ve druhém kalendářním roce řešení
grantového projektu v rámci IGS MUP také schválení průběžné zprávy o řešení interního
grantového projektu Grantovou komisí za první rok řešení grantového projektu v rámci IGS MUP
a rovněž přidělení dotace ze strany ministerstva.
(4) V případě závažného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy uvedené v čl. 6a, odst. 2
tohoto SŘ ze strany řešitele nebo členů řešitelského týmu je Grantová komise oprávněna řešení
grantového projektu předčasně ukončit; v takovém případě nárok na vyplacení stipendia
z důvodů nesplnění podmínek pro jeho vyplacení nevzniká.

Čl. 7

STIPENDIA POSKYTOVANÁ ZE STIPENDIJNÍHO FONDU MUP
(1) Studentovi může být ze ze stipendijního fondu MUP přiznáno:
a) doktorandské stipendium,
b) stipendium pro studenty s pohybovým postižením,
c) stipendium pro studenty ze zahraničních vysokých škol,
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(2) Při přiznání stipendia podle odst. 1 písm. a), a b) uzavře student s MUP Smlouvu o studiu, která
vychází ze skutečnosti přiznání stipendia. Při přiznání stipendia podle odst. 1 písm. c) student
s MUP Smlouvu o studiu neuzavírá a nadále trvá jeho smluvní či obdobný vztah k zahraniční
vysoké škole.
(3) Stipendia podle odst. 1 přiznává rektor.
Čl. 8

DOKTORANDSKÉ STIPENDIUM
(1) Doktorandské stipendium může být přiznáno studentům doktorských studijních programů
v prezenční formě studia. Doktorandské stipendium nelze přiznat studentům, kteří mají nárok na
přiznání stipendia pro studenty ze zahraničních vysokých škol dle čl. 10 tohoto SŘ.
(2) Doktorandské stipendium se přiznává v závislosti na výsledku přijímacího řízení buď v plné výši
anebo ve snížené výši. Doktorandské stipendium v plné výši sestává z dvou částí, a to z
prominutí celého školného a z peněžní úhrady. Doktorandské stipendium ve snížené výši sestává
z jedné části, a to z prominutí celého školného. Doktorandské stipendium se přiznává na základě
žádosti. Žádost o doktorandské stipendium podávají žadatelé spolu s přihláškou ke studiu,
případně nejpozději do dne konání přijímací zkoušky. Žádost se považuje za podanou až dnem
doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu na MUP. Žádost o přiznání doktorandského stipendia se
podává písemně na studijní oddělení na předepsaném formuláři.
(3) Součástí doktorandského stipendia není prominutí dalších poplatků spojených se studiem, které
má student, jemuž bylo doktorandské stipendium přiznáno, povinnost platit v souladu s Ceníkem
poplatků MUP.
(4) Výše peněžní úhrady v rámci doktorandského stipendia v plné výši je stanovena v závislosti na
výši prostředků určených pro tento druh stipendií Ceníkem poplatků MUP. Tato peněžní úhrada
je studentovi vyplácena po celou standardní dobu studia měsíčně. Doktorandské stipendium ve
formě prominutí celého školného se přiznává na celou dobu studia.
(5) Maximální počet studentů, kterým lze přiznat doktorandské stipendium v plné výši a
doktorandské stipendium ve snížené výši v jednom akademickém roce, je stanoven Ceníkem
poplatků MUP. V případě vyššího počtu žádostí o přiznání doktorandského stipendia rozhoduje o
přiznání stipendia výsledek přijímací zkoušky s tím, že studentům s nejlepšími výsledky
přijímacího řízení se přiznává doktorandské stipendium v plné výši a studentům s dalším
pořadím výsledků přijímacího řízení se přiznává doktorandské stipendium ve snížené výši, vždy
až do celkového počtu stanoveného Ceníkem poplatků MUP.
(6) V případě neplnění individuálního studijního plánu a povinností doktoranda v prezenční formě
studia může být stipendium ve formě peněžní úhrady sníženo až o 50%. O snížení stipendia ve
formě peněžní úhrady rozhoduje rektor na základě návrhu školitele, k němuž se připojila
oborová rada nebo na základě návrhu oborové rady. Oborová rada nebo školitel mohou návrh
na snížení stipendia ve formě peněžní úhrady podat poté, co byl student na neplnění
individuálního studijního plánu a povinností doktoranda upozorněn a vyzván k nápravě a ani
poté ve stanovené lhůtě závadný stav nenapravil.

Čl. 9

STIPENDIUM PRO STUDENTY S POHYBOVÝM POSTIŽENÍM
(1) Stipendium pro studenty s pohybovým postižením může být přiznáno studentům se zdravotním
postižením, kteří byli přijati ke studiu na MUP a jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P nebo potvrzení
o invaliditě.
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(2) Stipendium pro studenty s pohybovým postižením může být přiznáno studentům bakalářských a
magisterských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia.
(3) Stipendium pro studenty s pohybovým postižením se poskytuje v rámci sociálního programu
MUP „Škola bez bariér“ ve formě prominutí celého školného. Součástí stipendia pro studenty s
pohybovým postižením není prominutí dalších poplatků spojených se studiem, které má student,
jemuž bylo stipendium pro studenty s pohybovým postižením přiznáno, povinnost platit
v souladu s Ceníkem poplatků MUP.
(4) Stipendium pro studenty s pohybovým postižením se přiznává na základě žádosti. Žádost o
stipendium pro studenty s pohybovým postižením podávají žadatelé spolu s přihláškou ke
studiu, případně nejpozději do dne konání přijímací zkoušky. Žádost se považuje za podanou až
dnem doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu na MUP. Odůvodněná žádost o přiznání stipendia
se podává písemně na studijní oddělení na předepsaném formuláři.
(5) Stipendium pro studenty s pohybovým postižením se přiznává na celou dobu studia.
(6) Maximální počet studentů, kterým lze přiznat stipendium pro studenty s pohybovým postižením
v jednom akademickém roce je stanoven Ceníkem poplatků MUP. V případě vyššího počtu
žádostí o přiznání stipendia pro studenty s pohybovým postižením rozhoduje o přiznání
stipendia výsledek přijímacího řízení; podmínky a podrobnosti obsahu přijímacího řízení stanoví
rozhodnutí rektora.

Čl. 10

STIPENDIUM PRO STUDENTY ZE ZAHRANIČNÍCH VYSOKÝCH ŠKOL
(1) Stipendium pro studenty ze zahraničních vysokých škol se přiznává všem zahraničním studentům
studujícím na MUP v rámci výměnných recipročních studijních programů mimo program
Erasmus.
(2) Stipendium pro studenty ze zahraničních vysokých škol může být přiznáno studentům
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované
formě studia. Stipendium pro studenty ze zahraničních vysokých škol nelze kombinovat
s doktorandským stipendiem dle čl. 8 tohoto SŘ.
(3) Stipendium pro studenty ze zahraničních vysokých škol jsou přiznávána na základě reciprocity
v souladu se smlouvami uzavřenými se zahraničními univerzitami a vysokými školami mimo
program Erasmus ve formě prominutí celého školného. Součástí stipendia pro studenty ze
zahraničních vysokých škol je také prominutí dalších poplatků spojených se studiem stanovených
Ceníkem poplatků MUP.
(4) Stipendium pro studenty ze zahraničních vysokých škol je poskytováno za podmínek
dohodnutých ve smlouvách, které MUP uzavřela se zahraničními vysokými školami a
univerzitami.
(5) Stipendium pro studenty ze zahraničních vysokých škol se přiznává na celou dobu studia na
MUP. Stipendium pro studenty ze zahraničních vysokých škol je přiznáváno automaticky bez
žádosti studenta.

Čl. 11

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
(1) Rozhodnutí rektora ve věci přiznaní stipendia se vyznačují do dokumentace MUP vedené o
studentovi.
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(2) Rozhodnutí rektora ve věci přiznaní stipendia, s výjimkou rozhodnutí rektora ve věci přiznání
stipendia pro studenty ze zahraničních vysokých škol dle čl. 10 tohoto SŘ, se doručují do
vlastních rukou přímo na studijním oddělení MUP. Převzetí písemnosti student potvrdí svým
podpisem. Odepření převzít písemnost má účinky doručení; o odepření musí být pořízen
záznam.
(3) Nepostupuje-li se podle odstavce 2, doručí se písemnost prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb na hlášenou adresu studenta. Písemnost je doručena dnem jejího převzetí,
nebo dnem, kdy došlo k odepření převzít písemnost, anebo dnem, kdy marně uplynula
desetidenní lhůta k jejímu vyzvednutí, počítaná ode dne, kdy byla písemnost uložena v
provozovně provozovatele poštovních služeb a adresát byl vyzván k jejímu vyzvednutí.
Písemnost lze doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky v případě, že
student studijnímu oddělení MUP existenci osobní datové schránky oznámí. Doručení do datové
schránky je doručením do vlastních rukou a zásilka je doručena okamžikem přístupu adresáta do
datové schránky nebo uplynutím desetidenní lhůty určené k jejímu vyzvednutí.
(4) Jestliže je student zastupován na základě plné moci, doručuje se pouze zástupci, a to
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Ustanovení odstavce 3 věty druhé a třetí platí
obdobně.
(5) Nepodaří-li se písemnost z jakéhokoli důvodu doručit podle odstavce 3 nebo 4 nebo nesplní-li
student povinnost hlásit adresu či její změnu, nebo není - li pobyt studenta znám, uloží se
písemnost na studijním oddělení MUP a současně se sdělení o uložení písemnosti vyvěsí na
úřední desce MUP a zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup. Desátý den po uložení
písemnosti je dnem doručení.
(6) Písemnosti a rozhodnutí vyhotovované dle tohoto SŘ se vyhotovují v českém jazyce. Písemnosti
a rozhodnutí vyhotovované dle tohoto SŘ týkající se studijních oborů v jiném jazyce, mohou být
kromě českého jazyka vyhotovovány také v tomto jiném jazyce. V takovém případě však platí, že
při nejednotnosti překladu či výkladu je závazné znění v českém jazyce.
(7) Dodržení termínů při podávání písemností studentem se posuzuje tak, že lhůta je zachována, jeli posledního dne lhůty písemnost podána na MUP, nebo je-li odevzdána k poštovní přepravě.
(8) Připadne-li konec jakékoliv lhůty stanovené tímto SŘ na sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
(9) Rozhodnutí rektora ve věci přiznání stipendia pro studenty ze zahraničních vysokých škol dle čl.
10 tohoto SŘ se doručují do vlastních rukou přímo na studijním oddělení MUP. Převzetí
písemnosti student potvrdí svým podpisem. Nepodaří-li se písemnost z jakéhokoli důvodu
doručit, uloží se písemnost na studijním oddělení MUP. Desátý den po uložení písemnosti je
dnem doručení.

Čl. 12

VÝPLATA A PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ
(1) Stipendia poskytovaná ve formě peněžní úhrady jsou vyplácena v české měně. Stipendium je
vypláceno bezhotovostním převodem na účet studenta, pokud v rozhodnutí rektora o přiznání
stipendia není stanoveno jinak.
(2) Studentu může být přiznáno i více druhů stipendií dle tohoto SŘ, pokud splní podmínky
stanovené pro jejich přiznání, nestanoví-li tento SŘ jinak.
(3) Student je povinen neprodleně oznámit studijnímu oddělení MUP všechny skutečnosti rozhodné
pro stanovení výše a výplaty stipendií a jejich změny.
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Čl. 13

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Zrušuje se Stipendijní řád MUP registrovaný ministerstvem dne 8. června 2012 pod č. j. MSMT25042/2012 – 30/300.
(2) Stipendia přiznaná před nabytím účinnosti tohoto SŘ se řídí dosud platnými předpisy.
Doktorandská stipendia přiznaná studentům, kteří zahájili studium v doktorském studijním
programu v akademickém roce 2013/2014 nebo dříve, se řídí dosud platnými předpisy.
(3) Tento SŘ byl schválen rektorem dne 28. června 2013 a nabývá platnosti a účinnosti dnem
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.1 Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. c), čl. 3
odst. 4 a čl. 6a tohoto SŘ nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.
(4) Pro projekty interního grantového systému schválené před 1.1.2014 a trvající i po 1.1.2014 lze
přiznat stipendium dle ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. c), čl. 3 odst. 4 a čl. 6a tohoto Stipendijního
řádu; za žádost o přiznání stipendia se v tomto případě považuje průběžná zpráva o řešení
grantového projektu v rámci IGS MUP obsahující rozpis finančních prostředků na kalendářní rok
2014 schválená Grantovou komisí.

1

§ 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona o vysokých školách
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