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Čl. 1 
Základní ustanovení 

1. Tato směrnice stanovuje v souladu s čl. 7 odst. 10 Stipendijního řádu UJEP (dále jen „stipendijní 
řád“) postup pro podávání žádostí o přiznání ubytovacího stipendia a pro jeho výplatu.   

2. Tato směrnice se vztahuje na všechny studenty studující na UJEP v prezenční formě studia, 
studijní oddělení a referáty fakult, Centrum informatiky (dále jen „CI“) a ekonomický odbor (dále 
jen „EO“). 

Čl. 2 
Podání žádostí o přiznání ubytovacího stipendia  

1. Žádost o přiznání ubytovacího stipendia podává student elektronicky prostřednictvím systému 
STAG, s výjimkou případů, které jsou uvedeny v odst. 3 a 4. Žádost obsahuje tyto povinné údaje – 
jméno, příjmení, osobní číslo studenta, adresu místa trvalého pobytu, 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 není přijata.  

2. Pokud nedojde ke změně nároku studenta na přiznání ubytovacího stipendia, podává student 
v daném studiu žádost pouze jednou, v případě souběžně studovaných studijních programů v tom 
studijním programu studiu, ve kterém byl zapsán dříve. 

3. V případě vzniku nároku na přiznání ubytovacího stipendia z důvodu změny průběhu studia 
studenta v kterémkoliv z jím studovaných studijních programů podává student žádost písemně 
prostřednictvím studijního oddělení nebo referátu příslušné fakulty. Žádost obsahuje povinné 
údaje - jméno, příjmení, osobní číslo studenta a adresu místa trvalého pobytu. Podmínkou přijetí 
žádosti je též uvedení čísla korunového účtu a čtyřmístného kódu tuzemské bankovní instituce 
v systému STAG. Současně je student povinen změnu průběhu studia, která vede ke vzniku 
nároku na ubytovací stipendium, na příslušném studijním oddělení nebo referátu doložit 
relevantním dokladem.  

4. V případě vzniku nároku na přiznání ubytovacího stipendia z důvodu změny místa trvalého 
pobytu podává student žádost písemně prostřednictvím studijního oddělení nebo referátu 
příslušné fakulty. Žádost obsahuje povinné údaje - jméno, příjmení, osobní číslo studenta a 
adresu místa trvalého pobytu. Podmínkou přijetí žádosti je též uvedení čísla korunového účtu a 
čtyřmístného kódu tuzemské bankovní instituce v systému STAG. Současně je student povinen 
změnu místa trvalého pobytu na příslušném studijním oddělení nebo referátu doložit předložením 
občanského průkazu nebo průkazem trvalého pobytu.  

 
Čl. 3 

Přiznání ubytovacího stipendia 

1. Každý žadatel obdrží rozhodnutí děkana o přiznání nebo nepřiznání ubytovacího stipendia. 
Platnost rozhodnutí se řídí čl. 7 odst. 7 stipendijního řádu. 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. Ubytovací stipendium nemůže být přiznáno studentovi, který je studentem UJEP v rámci 
krátkodobých studijních pobytů. 

 
Čl. 4 

Výše ubytovacího stipendia 

1. Ubytovací stipendium je vypláceno v poměrné výši podle počtu dnů, v nichž student v daném 
stipendijním období splňoval podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Stipendijní období 
jsou určena čl. 7 odst. 8 stipendijního řádu.   

2. Konkrétní výše ubytovacího stipendia pro jeden den příslušného stipendijního období je 
zveřejněna na webových stránkách UJEP. 

 
 
 



Čl. 5 
Výplata ubytovacího stipendia 

1. Výplata ubytovacího stipendia se řídí čl. 7 odst. 8 a čl. 10 odst. 4 stipendijního řádu. 

2. Výplatní termíny jsou určené kvestorem a jsou zveřejněny na webových stránkách UJEP. 

3. Pověřená osoba CI předá pověřené osobě EO podklady pro výplatu ubytovacích stipendií vždy 
k danému termínu výplaty. Pověřená osoba CI zodpovídá za správnost podkladů a soulad 
podkladů s údaji v SIMS a systému STAG. Pověřená osoba EO odpovídá za výplatu stipendií na 
účty studentů v souladu s odst. 1 a 2.  

4. Stipendium, které bylo vyplaceno neoprávněně, je student povinen UJEP vrátit.  

 
Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Ruší se směrnice rektora č. 5/2014 k podávání žádostí o ubytovací stipendium a poskytování 
ubytovacího stipendia ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 3. 2022. 

2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. 7. 2022.  

3. Po nabytí účinnosti této směrnice bude elektronické podávání žádostí o přiznání ubytovacího 
stipendia zahájeno 1. 9. 2022. 

 

 


