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Článek 1:

Úvodní ustanovení

1. Stipendijní řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. (dále jen “řád”) je vnitřním předpisem ŠKODA
AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. (dále jen “ŠAVŠ”). Je vydán podle § 17 odst. 1 písm. h) 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”) a vztahuje se na všechny studenty
bakalářských a magisterských studijních programů, které ŠAVŠ uskutečňuje.
2. Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí ŠAVŠ ze stipendijního fondu ŠAVŠ, vytvořeného
podle § 58 odst. 6 zákona, a z jiných zdrojů, jako jsou zejména příspěvky, dotace
a granty.
3. Kromě stipendia podle tohoto stipendijního řádu může student obdržet jiné stipendium přiznané
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podle aktuálně vyhlášených
programů.
4. Tento stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.
Článek 2:

Druhy stipendií

1. Stipendia mohou být studentům ŠAVŠ přiznána z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu podle
§ 91 odst. 2 písm. e) zákona na ubytování (dále jen „ubytovací stipendium“).
2. Stipendia mohou být studentům ŠAVŠ přiznána z rozpočtu ŠAVŠ podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona
(dále jen „prospěchové stipendium“).
3. Stipendia mohou být studentům ŠAVŠ přiznána z rozpočtu ŠAVŠ podle § 91 odst. 2 písm. b), c), d)
a e) zákona (dále jen „mimořádné stipendium“).
4. Stipendia mohou být studentům ŠAVŠ přiznána z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu podle
§ 91 odst. 3 zákona (dále jen „sociální stipendium“).
Článek 3:

Prospěchové stipendium

1. Prospěchové stipendium podle čl. 2 odst. 2. stipendijního řádu může být přiznáno rektorem za
vynikající studijní výsledky za určité období, zpravidla za předcházející akademický rok.
2. Prospěchové stipendium může získat každý student, splňující podmínky pro přiznání, který je
studentem prezenční formy bakalářského nebo magisterského studijního programu, a to bez ohledu
na to, zda pobírá i jiné stipendium.
3. Prospěchové stipendium se studentovi přiznává nejdříve za vynikající studijní výsledky dosažené
v prvním akademickém roce studia bakalářského nebo magisterském studijním programu.
4. Žádost o prospěchové stipendium student podává elektronicky prostřednictvím kontaktního centra
v Akademickém informačním systému (dále jen „AIS“) nejpozději do jednoho měsíce ode dne
zápisu do vyššího ročníku v souladu se Studijním a zkušebním řádem ŠAVŠ.
5. Prospěchové stipendium se vyplácí měsíčně. Prospěchové stipendium se nevyplácí za měsíc
červenec a srpen.
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Článek 4:

Kritéria pro udělení prospěchového stipendia

1. Kritériem přiznání prospěchového stipendia je splnění podmínek podle čl. 4 odst. 2. a 3. tohoto řádu.
2. Studentovi může být přiznáno prospěchové stipendium, jestliže:
a. je zapsán ve druhém ročníku bakalářského studijního programu (dále jen „BSP“) a za
předcházející akademický rok studia získal nejméně 60 kreditů za předměty předepsané
ke splnění studijním plánem pro první ročník BSP,
b. je zapsán ve třetím ročníku BSP a za předcházející dva roky studia získal nejméně 120 kreditů
za předměty předepsané ke splnění studijním plánem pro první a druhý ročník BSP,
c. je zapsán ve čtvrtém ročníku BSP a za předcházející tři roky studia získal nejméně 150 kreditů
za předměty předepsané ke splnění studijním plánem pro první, druhý a třetí ročník BSP
a řádně zakončil předepsanou odbornou praxi,
d. je zapsán v prvním ročníku navazujícího magisterského studijního programu (dále jen „MSP“),
nepřekročil standardní dobu studia BSP a vykonal státní závěrečnou zkoušku v BSP (dále jen
„SZZ“) s celkovým prospěchem výborně, a to v prvním termínu SZZ vypsaném po uplynutí
standardní doby BSP,
e. je zapsán ve 2. ročníku MSP a za první rok studia získal nejméně 60 kreditů za předměty
předepsané standardním studijním plánem pro první ročník MSP.
3. Prospěchové stipendium je přiznáno ve výši podle studentem dosaženého průměru hodnocení
výsledků studia za předměty předepsané ke splnění studijním plánem podle čl. 4 odst. 2. písm. a),
b), c) a e) tohoto řádu (dále jen „průměrný studijní prospěch“), a to takto:
a. při průměrném studijním prospěchu od 1,00 do 1,50 včetně ve výši 1,5násobku základní
částky stanovené podle čl. 4 odst. 5,
b. při průměrném studijním prospěchu od 1,51 do 1,80 včetně ve výši 1,0násobku základní
částky stanovené podle čl. 4 odst. 5.
4. Prospěchové stipendium v prvním ročníku MSP podle čl. 4 odst. 1 písm. d) tohoto řádu je přiznáno
ve výši 1,5násobku základní částky stanovené podle čl. 4 odst. 5.
5. Průměrný studijní prospěch je zaznamenán v AIS a vypočítává se z hodnocení jednotlivých
zakončených studijních povinností získáním kreditů s klasifikací. Průměr je vypočítán jako vážený.
Jednotlivým hodnotám klasifikace podle čl. 16 odst. 11. studijního a zkušebního řádu ŠAVŠ je
přiřazena váha rovnající se počtu kreditů příslušného předmětu. Pokud je student hodnocen
klasifikací „nevyhověl“, započítává se do váženého průměru hodnota klasifikace „4“.
6. Výši základní částky stanoví pro příslušný akademický rok rektor s ohledem na roční objem
prostředků stanovených na prospěchová stipendia podle čl. 8 odst. 1.
7. Nutnou podmínkou pro získání prospěchového stipendia podle čl. 3 tohoto řádu je, že student
nepřekročil standardní dobu studia daného studijního programu.
Článek 5:

Mimořádné stipendium

1. Mimořádné stipendium podle čl. 2 odst. 3 stipendijního řádu může být přiznáno rektorem ŠAVŠ
studentovi:
a. za mimořádnou publikační činnost,
b. za mimořádnou činnost studenta v orgánech ŠAVŠ či dalších orgánech mající přímý vztah
k ŠAVŠ,
c. za vynikající výsledky v rámci celého studia,
d. za vynikající výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení jeho
znalostí, případně na pokrytí nákladů či jejich části vzniklých studentovi touto činností,
e. za účast v motivačním programu pro talentované přijaté uchazeče,
f. za odbornou reprezentaci ŠAVŠ a firmy Škoda Auto a. s.,
g. za mimořádné sportovní výsledky,
h. v mimořádně tíživé sociální situaci studenta,
i. jako podpora v případě zahraničního studijního pobytu, na který není studentovi
poskytována podpora z jiných zdrojů,
j. v dalších případech hodných zvláštního zřetele.
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2. Mimořádné stipendium se zpravidla přiznává na žádost studenta. Mimořádné stipendium pro
jednotlivého studenta ŠAVŠ může navrhnout rektorovi rovněž kterýkoli člen akademické obce
v průběhu celého akademického roku stanoveného harmonogramem.
3. Mimořádné stipendium lze přiznat i opakovaně a souběžně.
4. Mimořádné stipendium může být přiznáno rektorem ŠAVŠ rovněž ve formě mimořádné ceny
rektora.
Článek 5a:

Mimořádné stipendium za účast v motivačním programu pro talentované
uchazeče

1. Do motivačního programu pro talentované uchazeče (dále jen „motivační program“) může být
zařazen přijatý uchazeč, prezenční formy bakalářského nebo magisterského studijního programu
nebo oboru ŠAVŠ, který splní podmínky, které jsou pro daný akademický rok stanoveny v pokynu
rektora zveřejněném v AIS.
2. Na zařazení do motivačního programu není právní nárok, o přijetí rozhoduje komise. Předsedou
komise je rektor a dalšími členy jsou kvestor a prorektor pro studijní záležitosti.
3. Přijatému uchazeči, který bude zařazen do motivačního programu, bude po standardní dobu studia
přiznáno mimořádné stipendium podle čl. 5 odst. 1. písm. e) po maximální dobu tři a půl roku
v bakalářském studijním programu a po maximální dobu dvou let v navazujícím magisterském
studijním programu ve výši a za podmínek stanovených v pokynu rektora zveřejněného v AIS.
4. Mimořádné stipendium podle čl. 5 odst.1 písm. e) stipendijního řádu není vypláceno a je započteno
vůči pohledávce ŠAVŠ vzniklé z povinnosti studenta uhradit školné podle čl. 3. Řádu poplatků
spojených se studiem.
Článek 6:

Ubytovací stipendium

1. Ubytovací stipendium může být přiznáno rektorem studentovi, který splňuje následující podmínky:
a. je student bakalářského nebo magisterského studijního programu v prezenční formě studia,
b. studuje v prvním studijním programu nebo na něj navazujícím studijním programu, nebo
přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno;
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,
d. nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo studia, nebo nemá místo trvalého
pobytu na území hl. města Prahy, je-li místo studia na území hl. města Prahy.
2. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního systému
Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS“), z AIS a žádosti studenta o přiznání
ubytovacího stipendia. Žádost o ubytovací stipendium student podává elektronicky
prostřednictvím AIS.
3. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi od prvního dne semestru, kdy zahájil studium
na vysoké škole, nejdříve však od měsíce, kdy si žádost o ubytovací stipendium podal. Podmínka
stanovená v čl. 6 odst. 1 písm. b) tohoto řádu je zachována, je-li student zapsán ve studijním
programu, do něhož přestoupil ze studijního programu uvedeného v odstavci 1 písm. b), anebo
povolí-li rektor výjimku.
4. Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně po obdržení dotace ministerstva, a to buď čtvrtletně, nebo
pololetně. Za období červenec a srpen se ubytovací stipendium nevyplácí.
5. Nesplněním kterékoliv z podmínek uvedených v odst. 1 písm. a) až d) ztrácí student nárok
na ubytovací stipendium.
6. Ubytovací stipendium nelze vyplácet:
a. za období, přerušení studia,
b. ode dne ukončení studia podle § 55, § 56, § 65 odst. 1 písm. c) nebo § 67 zákona,
c. ode dne následujícího po dni, kdy nastala změna podmínek rozhodných pro přiznání
ubytovacího stipendia.
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Článek 7:

Sociální stipendium

1. Sociální stipendium podle čl. 2 odst. 4 stipendijního řádu se přiznává studentovi, který má nárok na
přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu1), 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 třetí čtvrtletí kalendářního roku 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 čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za
určité časové období pouze jednou.
2. Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do
studia v souladu se Studijním a zkušebním řádem ŠAVŠ, pokud mu nebyl přídavek na dítě přiznán
nebo mu nebyl přiznán ve zvýšené výměře po dni zápisu do studia; v tomto případě může podat
žádost kdykoliv v průběhu akademického roku.
3.
4. Student má nárok na sociální stipendium po 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. Sociální stipendium se vyplácí měsíčně.
5. Sociální stipendium se přiznává ve výši jedné čtvrtiny výše základní sazby minimální mzdy za
měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.
Článek 8:

Společná ustanovení

1. Roční objem finančních prostředků na stipendia prospěchová a mimořádná stanoví ředitel ŠAVŠ
v rámci rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
2. Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou mu být přiznána.
3. Výši ubytovacího stipendia na jednoho studenta a kalendářní rok stanovuje ministerstvo, výše
sociálního stipendia je dána zákonem. ŠAVŠ o dotaci na tato stipendia žádá podle Pravidel MŠMT
pro poskytování dotací na stipendia.
4. Na rozhodování o přiznání stipendií se vztahuje § 68 zákona. Rozhodnutí o přiznání stipendií se
doručuje do vlastních rukou studenta nebo veřejnou vyhláškou podle § 69a odst. 2 zákona
vyvěšením na úřední desce ŠAVŠ – v takovém případě je dnem doručení rozhodnutí 15. den po
vyvěšení veřejné vyhlášky s tím, že den vyvěšení se do doby 15 dní nezapočítává.
5. Student je povinen bezodkladně informovat studijní oddělení o veškerých změnách majících vliv na
přiznání a vyplácení kteréhokoliv přiznaného stipendia.
6. Studentu, který přestane splňovat podmínky pro přiznání stipendia, je stipendium rozhodnutím
odejmuto.
7. V případě dodatečně zjištěných nepravdivých nebo zkreslených údajů studentem uvedených
v žádosti o stipendium podle čl. 2 tohoto řádu je stipendium studentovi rozhodnutím odejmuto.
8. Student je povinen vrátit stipendium v neoprávněně přijaté výši na účet ŠAVŠ ve lhůtě do 30 dnů
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí stipendia a dále je povinen uhradit sankční
poplatek ve výši neoprávněně vyplaceného stipendia.
9. Stipendia jsou vyplácena v korunách českých bezhotovostně na bankovní účet studenta vedený
v české měně. K tomuto účelu je student povinen v žádosti uvést údaje o svém bankovním spojení
a bezodkladně sdělit studijnímu oddělení ŠAVŠ jeho případnou změnu.
10. Pouze mimořádná stipendia lze na žádost studenta vyplatit v hotovosti.

1

§ 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 9:

Závěrečná ustanovení

1.

Tento stipendijní řád byl schválen Akademickou radou ŠAVŠ dne 30. 10. 2020.

2.

Tímto stipendijním řádem se zrušuje Stipendijní řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
registrovaný ministerstvem dne 2. ledna 2020 pod č. j. MSMT-32404/2019-2.

3.

Ustanovení o studijních programech uvedená v tomto řádu se přiměřeně použijí i pro studium
ve studijních oborech akreditovaných před 1. 9. 2016, dnem účinnosti zákona č. 137/2016 Sb.

4.

Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 2 a odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona dnem
registrace ministerstvem.

5.

Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni registrace ministerstvem.

-------------------------------------------------doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
rektor
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