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Čl. 1
Základní ustanovení
1. Tato směrnice stanovuje postup pro podávání žádostí o přiznání ubytovacího stipendia podle § 91
odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a podle čl. 2 odst. 7 Stipendijního řádu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „stipendijní řád“) v platném znění,
a pro výplatu ubytovacího stipendia.
2. Tato směrnice se vztahuje na všechny studenty studující na UJEP v prezenční formě studia,
studijní oddělení a referáty fakult UJEP, Centrum informatiky (dále jen „CI“) a ekonomický odbor
(dále jen „EO“).

Čl. 2
Způsob a termíny podávání žádostí
pro zahraniční studenty v krátkodobých stipendijních programech
1. Zahraniční student, který studuje na UJEP v rámci krátkodobého stipendijního programu zejména
Evropské unie, podává žádost o přiznání ubytovacího stipendia do 30 dnů od data zahájení tohoto
studia. Žádost podává písemně prostřednictvím studijního oddělení nebo referátu příslušné
fakulty. Žádost se podává pouze jednou pro celý studijní pobyt studenta. Žádost obsahuje povinné
údaje – jméno, příjmení, osobní číslo studenta v IS/STAG (dále jen „osobní číslo“), adresu
trvalého bydliště, datum zahájení a předpokládaného ukončení studia na UJEP a případně též
nepovinný údaj - číslo korunového účtu studenta s čtyřmístným kódem tuzemské bankovní
instituce, u které je tento účet veden. V žádosti o ubytovací stipendium musí být vyplněny všechny
povinné údaje, jinak žádost není přijata.
2. Pokud zahraniční student, který studuje na UJEP v rámci krátkodobého stipendijního programu
zejména Evropské unie, podal žádost dle odst. 1 a následně mu byl studijní pobyt na UJEP
prodloužen, podává do 30 dnů od data prodloužení studia prostřednictvím studijního oddělení
nebo referátu příslušné fakulty písemný dodatek k této žádosti. Dodatek obsahuje povinné údaje jméno, příjmení, osobní číslo studenta, nové datum předpokládaného ukončení studia, a případně
též nepovinný údaj - číslo korunového účtu studenta s čtyřmístným kódem tuzemské bankovní
instituce, u které je tento účet veden.
3. Před vystavením dokumentu potvrzujícího délku studijního pobytu zahraničního studenta na UJEP
nebo před vystavením výpisu studijních výsledků zahraničního studenta na UJEP porovná fakultní
koordinátor/studijní referentka skutečnou délku studijního pobytu zahraničního studenta na UJEP
s dobou uvedenou v žádosti o ubytovací stipendium. V případě, že skutečná délka studia
zahraničního studenta na UJEP bude kratší než období, na které zahraniční student žádal o
přiznání ubytovacího stipendia, zajistí fakultní koordinátor/studijní referentka, bezodkladné
informování vedoucí CI. O výši případného přeplatku informuje vedoucí CI proděkana pro
studium. Další postup je upraven odst. 13 čl. 2 stipendijního řádu.

Čl. 3
Způsob a termíny podávání žádostí
pro ostatní studenty
1. Student, na kterého se nevztahuje čl. 2, podává žádost o ubytovací stipendium v termínu od
zahájení akademického roku do 6. 11. Žádost podává elektronicky prostřednictvím IS/STAG.
Pokud nedojde ke změně nároku studenta na poskytnutí ubytovacího stipendia, podává student
v daném studiu žádost pouze jednou. Žádost obsahuje povinné údaje – jméno, příjmení, osobní
číslo studenta, adresu trvalého bydliště, číslo korunového účtu a čtyřmístný kód tuzemské
bankovní instituce, u které je tento účet veden. V žádosti o ubytovací stipendium musí být
vyplněny všechny povinné údaje, jinak žádost není přijata.
2. Žádost podaná po 6. 11. každého akademického roku bude akceptována pouze:
a) v případě změny podmínek pro poskytnutí ubytovacího stipendia daných stipendijním řádem,
které vedou ke vzniku nároku na jeho poskytnutí,
b) v případě podání nové žádosti po ukončení souběžně studovaného studia dle odst. 5.

3. Žádost podaná po 6. 11. každého akademického roku se podává písemně prostřednictvím
studijního oddělení nebo referátu příslušné fakulty. Žádost obsahuje povinné údaje - jméno,
příjmení, osobní číslo studenta a adresu trvalého bydliště. Podmínkou přijetí žádosti je též
uvedení čísla korunového účtu a čtyřmístného kódu tuzemské bankovní instituce v IS/STAG.
4. Pokud studentovi změnou trvalého bydliště vznikne nárok na ubytovací stipendium a student
nedoloží den účinnosti změny trvalého bydliště potvrzením příslušného obecního úřadu nejpozději
do 11 dnů ode dne změny, je rozhodným datem pro přiznání ubytovacího stipendia den, kdy
změnu trvalého bydliště osobně ohlásí a doloží předložením občanského průkazu na příslušném
studijním oddělení nebo referátu.
5. Pokud student studuje souběžně více studijních programů, podává žádost o ubytovací stipendium
pouze jednou, a to u studia, ve kterém byl zapsán dříve. V případě, kdy studium, ve kterém mu
bylo přiznáno ubytovací stipendium (čl. 4 odst. 2), ukončí a ve studiu dalších studijních programů
pokračuje, musí podat novou žádost o ubytovací stipendium, jinak mu v pokračujícím studiu není
ubytovací stipendium přiznáno.
6. Podává-li student z důvodů uvedených v odst. 2 písm. b) žádost o ubytovací stipendium po
20. 12. příslušného kalendářního roku, je rozhodným datem pro přiznání tohoto stipendia první
den, ve kterém student splnil podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia v roce následujícím.

Čl. 4
Přiznání ubytovacího stipendia
1. Každý žadatel obdrží rozhodnutí děkana o přiznání nebo nepřiznání ubytovacího stipendia. Pokud
nedojde ke změně nároku studenta na poskytnutí ubytovacího stipendia, je k žádosti podané
v daném studiu vydáno děkanem rozhodnutí na celou dobu tohoto studia, Při ztrátě nároku na
ubytovací stipendium se rozhodnutí o odejmutí ubytovacího stipendia nevydává.
2. Rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání ubytovacího stipendia se vydává ke studiu, které je na
rozhodnutí identifikováno osobním číslem studenta.
3. Student má nárok na ubytovací stipendium, pokud si podá žádost o ubytovací stipendium (čl. 2
odst. 7 stipendijního řádu) v termínech dle čl. 2 a 3 této směrnice, splňuje podmínky uvedené
v čl. 4 stipendijního řádu a pokud je počet kalendářních dnů, ve kterých splnil všechny podmínky
pro přiznání ubytovacího stipendia v příslušném stipendijním období, alespoň 11 dnů (čl. 3 odst. 2
stipendijního řádu).

Čl. 5
Výše ubytovacího stipendia
1.

Výše ubytovacího stipendia pro jeden kalendářní den příslušného stipendijního období je
zveřejněna na webových stránkách UJEP.

Čl. 6
Výplata ubytovacího stipendia
1. Zahraničním studentům, kteří studují na UJEP v rámci krátkodobých stipendijních programů
zejména Evropské unie, se ubytovací stipendium vyplácí v hotovosti na pokladně rektorátu, nebo
na korunový účet vedený u tuzemské bankovní instituce a to vždy ve dvou částkách za studium
v příslušném kalendářním roce (čl. 2 odst. 8 písm. a) stipendijního řádu).
2. Ostatním studentům se ubytovací stipendium vyplácí zpětně. Výplata probíhá bezhotovostně na
korunový účet vedený u tuzemské bankovní instituce, nebo při splnění podmínek uvedených v čl.
2 odst. 8 písm b) stipendijního řádu v hotovosti na pokladně rektorátu,
3. V případě bezhotovostní výplaty jsou částky ubytovacího stipendia vypláceny ve výplatních
termínech určených kvestorem, v případě hotovostní výplaty jsou částky ubytovacího stipendia
vypláceny ve výplatních termínech pokladny rektorátu, Výplatní termíny určené kvestorem a
výplatní termíny pokladny rektorátu jsou zveřejněny na úředních deskách fakult a na webových
stránkách UJEP.

4. Vedoucí CI předá vedoucímu EO podklady pro výplatu ubytovacích stipendií vždy k danému
termínu výplaty. Vedoucí CI zodpovídá za správnost podkladů a soulad podkladů s údaji v SIMS a
IS/STAG. Vedoucí EO odpovídá za výplatu stipendií na pokladně rektorátu a na účty studentů
v souladu s odst. 1 a 2.
5. Přehled stipendií nevyzvednutých na pokladně rektorátu a přehled plateb vrácených z důvodu
nesprávného bankovního účtu studenta a převedených na výplatu v hotovosti na pokladně
rektorátu je uveřejněn na webových stránkách UJEP (http://platby.ujep.cz). (čl. 2 odst. 8 písm. b)
stipendijního řádu).
6. Výplata stipendia bude zastavena, je-li prokázáno, že student má vůči UJEP nevyrovnaný
závazek po lhůtě splatnosti. Neoprávněně vyplacené ubytovací stipendium je student povinen
UJEP jako bezdůvodně získané finanční prostředky vrátit.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 15. září 2014.

2.

Ruší se směrnice rektorky č. 5/2008 k podávání žádostí o ubytovací stipendium a poskytování
ubytovacího stipendia.

