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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Panevropská univerzita, a. s. (dále jen „univerzita“) v souladu s § 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 článku 15 odst. 4 písm. i) statutu univerzity vydává 
tento Stipendijní řád Panevropské univerzity, a. s. (dále jen „Stipendijní řád“).  

2. Stipendijní řád je vnitřním předpisem univerzity. Vypracovává, vědecké radě univerzity k projednání a 
schválení ho předkládá a jeho registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen 
„ministerstvo“) zabezpečuje rektor.  

3. Stipendium podle tohoto Stipendijního řádu vyplácí univerzita z dotace na stipendia poskytované 
ministerstvem podle § 40 odst. 2 zákona. 

4. Kromě stipendia podle tohoto Stipendijního řádu může student obdržet stipendium přiznané 
ministerstvem podle vyhlášených programů. 

5. Tento Stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení. 
 

Článek 2 
Druhy stipendií 

 
1. Univerzita může studentovi přiznat: 

a. ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona, 
b. sociální stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) v spojení s odst. 3 zákona. 

 
Článek 3 

Ubytovací stipendium 
 

1. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který 
a. je studentem akreditovaného studijního programu v prezenční formě studia a uhradil školné 

za aktuální semestr v řádném termínu, 
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 (nemá místo trvalého 
bydliště na území hlavního města Prahy, je-li místo jeho studia na území hlavního města 
Prahy). 

2. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního systému „Sdružené 
informace matrik studentů“ (dále jen „SIMS“) a z informačního systému univerzity a žádost studenta o 
jeho přiznání s uvedením bankovního spojení jeho bankovního účtu. Žádost se podává v období 
stanoveném pro zápis do studia nebo dalšího ročníku studia podle harmonogramu příslušného 
akademického roku, nejpozději však do 31. října, případně do 31. března daného akademického roku. 
V průběhu akademického roku může student požádat o ubytovací stipendium podle změny 
rozhodných podmínek, které budou zohledněny od data podání žádosti o ubytovací stipendium. 

3. Nárok na ubytovací stipendium může vzniknout studentovi od prvního semestru, kdy zahájil studium 
na univerzitě. Podmínka stanovená v odstavci 1 písm. b) je zachována, je-li student zapsán ve studijním 
programu, do něhož přistoupil ze studijního programu uvedeného v odstavci 1 písm. b), anebo povolí-
li v odůvodněném případě rektor výjimku. 

4. Nezbytnou povinností studenta, kterému bylo přiznáno ubytovací stipendium, je neprodleně 
informovat studijní oddělení univerzity o případných změnách, které se vztahují na podmínky pro 
přiznání ubytovacího stipendia podle odstavce 1. 

5. V případě přiznání ubytovacího stipendia má student nárok na ubytovací stipendium za každý celý 
kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Nárok na ubytovací 
stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen. Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně. 
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6. Výši ubytovacího stipendia vyhlašuje rektor svým rozhodnutím pro dané období kalendářního roku v 
souladu s výší dotace poskytnuté ministerstvem a v závislosti na počtu studentů, kteří splňují 
podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia v daném období.  

 
Článek 4 

Sociální stipendium 
 

1. Sociální stipendium může být přiznáno studentovi bakalářského a magisterského studijního programu. 
2. Sociální stipendium se přiznává podle § 91 odst. 3 zákona též studentům, kteří mají nárok na přídavek 

na dítě podle zvláštního právního předpisu (§ 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. Měsíční výše sociálního stipendia 
odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše 
sociálního stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Nárok na sociální 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 sociálního stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny 
zjišťován. Nárok na sociální stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou. 

3. Žádost o sociální stipendium student podává v období stanoveném pro řádný zápis do studia nebo 
dalšího ročníku studia podle harmonogramu příslušného akademického roku, nejpozději však do 31. 
října, případně do 31. března daného akademického roku, pokud mu nebyl přídavek na dítě přiznán po 
zápisu do studia; v tomto případě může podat žádost, kdykoliv v průběhu akademického roku.  

4. Nezbytnou povinností studenta, kterému bylo přiznáno sociální stipendium, je neprodleně informovat 
studijní oddělení univerzity o případné změně v přiznání přídavku na dítě. 

5. Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém 
roce za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia. 
Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen. 

 
Článek 5 

Případy, kdy stipendium nelze přiznat nebo vyplatit 
 

1. Stipendium nelze studentovi přiznat po dobu přerušení studia, kdy podle zákona není studentem 
univerzity. 

2. Ubytovací stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet, pokud mu byla uložena sankce za 
disciplinární přestupek dle Disciplinárního řádu pro studenty Panevropské univerzity, a. s. 

3. Nárok na výplatu přiznaného ubytovacího stipendia nebo jeho části zaniká, pokud student nevyčerpal 
přiznané stipendium nejpozději do konce akademického roku, ve kterém mu bylo přiznáno. 

 
Článek 6 

Společná ustanovení 
 

1. O přiznání stipendia rozhoduje rektor na základě žádosti studenta. 
2. Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou 

studenta na studijním oddělení univerzity. Nebude-li možné tímto způsobem rozhodnutí doručit, 
doručí se veřejnou vyhláškou tak, že se rozhodnutí, popř. oznámení o možnosti převzít rozhodnutí 
vyvěsí na úřední desce univerzity s vyznačením dne vyvěšení. Dnem doručení je datum doručení 
prostřednictvím elektronického informačního systému školy. 

3. Stipendia jsou vyplácena bankovním převodem na bankovní účet studenta, ve výjimečných případech 
v hotovosti na pokladně univerzity. 

4. Ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí za tři měsíce zpětně; konkrétní výplatní termíny stanoví 
rektor po aktualizaci v SIMS a poskytnutí příspěvku nebo dotace na stipendia. 

5. Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou být přiznána.  
6. Výše stipendia, s výjimkou sociálního stipendia, se stanoví podle počtu studentů, kteří splnili podmínky 

pro přiznání ubytovacího stipendia uvedeného v čl. 3 pro jednotlivá období podle disponibilních 
finančních prostředků univerzity a výše dotace na stipendia poskytnuté ministerstvem. 
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Článek 7 

Přezkum rozhodnutí 
 

1. Student sám nebo prostřednictvím svého zástupce, kterému udělil písemnou plnou moc, může ve 
lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia podat proti rozhodnutí 
rektora odvolání. 

2. Rektor může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit. 
3. V případě zmeškání lhůty pro podání odvolání může student požádat rektora o prominutí zmeškání 

lhůty pro podání odvolání, a to do 15 dnů ode dne odpadnutí překážky, která zmeškání lhůty 
způsobila, nejpozději však do 3 měsíců od doručení rozhodnutí, které má být přezkoumáno. Spolu s 
touto žádostí musí být podáno odvolání. 

4. Rektor odvolání zamítne, jestliže bylo podáno opožděně nebo bylo podáno neoprávněnou osobou. 
5. Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem nebo vnitřním 

předpisem univerzity, jinak odvolání zamítne. 
 
 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento stipendijní řád byl v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. i) statutu univerzity projednán a schválen 

vědeckou radou univerzity dne 1. listopadu 2022. 
2. Tímto stipendijním řádem se zrušuje Stipendijní řád Vysoké školy podnikání a práva, a.s. ze dne 1. 9. 

2016. 
3. Tento stipendijní řád podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona nabývá platnosti a účinnosti dnem 

registrace ministerstvem. 
 
 
 
 
 
 

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. v. r. 
rektor, člen představenstva  

 


