Krajský úřad
Číslo smlouvy:

SMLOUVA O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU
ÚSTECKÉHO KRAJE A O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená dle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Štěpán Harašta, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: harasta.s@kr-ustecky.cz / 475 657 212
Irena Kozumplíková, oddělení správní odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: kozumplikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 929
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:
882733379/0800
Dále jen:
„Ústecký kraj“
a
Student/studentka
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:
E-mail/telefon:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Dále jen:
„Student“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU
ÚSTECKÉHO KRAJE A O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
Tato smlouva je uzavírána v souladu se „Stipendijním programem Ústeckého kraje“ (dále
jen „Program“), který je přílohou č. 1 k této smlouvě. Program byl schválen usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……….. ze dne ……………….
Neinvestiční dotace (dále jen: „Stipendium“) je Studentovi poskytována na základě žádosti
ze dne ……………….
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Úvod
Student byl podle zásad obsažených v Programu zařazen Ústeckým krajem do Programu
poprvé pro akademický rok …………., a to na základě výsledků losování.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou postupovat ve všech záležitostech
souvisejících se Stipendiem, tzn. i ve všech záležitostech souvisejících se závazkem
studenta pracovat či podnikat na území Ústeckého kraje po ukončení studia, podle této
smlouvy a Programu, který je přílohou smlouvy.
Pokud je ve smlouvě užit samostatně výraz „zákon“ je myšlen zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů.
I.
Úvodní ustanovení
Student splnil podmínky a byl zařazen do Programu. Student navštěvuje …… ročník
prezenčního studia na …………(název školy, studijní program a obor), dále jen jako:
„studium“). Předpokládaný termín ukončení studia je ……………………… Ústecký kraj
poskytne Studentu pro každý akademický rok studia stipendium - finanční obnos ve výši
20.000,- Kč, kdy platí, že Stipendium bude s ohledem na výše uvedené Studentovi
poskytováno na ……………….. akademických roků.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých Ústecký kraj poskytne
Studentovi Stipendium pro účely financování jeho studia, tedy na úhradu nákladů vzniklých
při tomto studiu v daném akademickém roce, za podmínek stanovených Programem, který je
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a v souladu s touto smlouvou. Ústecký kraj
vyplatí Studentu na základě jeho žádosti (viz článek II. Programu) Stipendium v částce
v celkové výši 20 000 Kč pro každý akademický rok studia, počínaje ….. ročníkem až do jeho
řádného ukončení, maximálně však po dobu standardní doba studia prvního zvoleného
magisterského studijního programu (viz ustanovení § 46 odst. 2 věty druhé zákona) nebo
prvního zvoleného bakalářského studijního programu (viz ustanovení § 45 odst. 2 zákona)
a prvního zvoleného magisterského studijního programu bezprostředně navazujícího
na bakalářský (viz ustanovení § 46 odst. 2 věty první zákona). Podmínkou poskytnutí
takového Stipendia Ústeckým krajem je, aby Student splnil jednotlivé podmínky uvedené
v Programu (viz článek I. bod 6 Programu). Zároveň platí, že Stipendium je možné
poskytnout Studentu v maximální výši 100 000 Kč, přičemž výplatní termín každé jednotlivé
částky á 20 000 Kč na každý akademický rok studia je do 31. 12. každého kalendářního
roku. Student se zavazuje, že Stipendium použije ke smlouvou stanovenému účelu.
III.
Závazky studenta
1. Student se zavazuje, že bezprostředně po řádném ukončení studia bude pracovat nebo
podnikat na území Ústeckého kraje právě tolik kalendářních let, na kolik akademických
roků mu bylo poskytnuto Stipendium v částce 20 000,- Kč.
2. Student se zavazuje vrátit Ústeckému kraji Stipendium za každý akademický rok, které
obdržel v rámci Programu, pokud nedoloží v průběhu doby, po kterou mu trvá závazek
podle článku III. bodu 1. této smlouvy, že místo výkonu jeho závislé nebo samostatné
výdělečné činnosti je/bylo výhradně na území Ústeckého kraje. Po vrácení Stipendia
dle výše uvedeného není Student povinen k plnění závazku dle bodu 1. tohoto článku
smlouvy.
3. Lhůta ke splnění závazku dle čl. III. bodu 1. této smlouvy se stanovuje na dobu
maximálně 10 let ode dne úspěšného ukončení studia. V případě nesplnění této
povinnosti v uvedené lhůtě, je Student povinen vrátit Ústeckému kraji obdržené
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Stipendium dle čl. III. bodu 2. této smlouvy, popř. jeho poměrnou část dle podmínek
stanovených Programem.
IV. Publicita

1.
2.

3.

Smluvní strany jsou povinny v případě informování sdělovacích prostředků o Programu
uvést fakt, že Program byl podpořen Ústeckým krajem.
Student (event. Absolvent viz čl. V. bod 4. této smlouvy) souhlasí s případným
oslovením ze strany Ústeckého kraje pro potřeby propagace Programu ve sdělovacích
prostředcích.
Logo Ústeckého kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách),
ve znění pozdějších předpisů.
V. Ostatní ujednání

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Student souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, roku narození, obce, v níž má
trvalé bydliště a výše Stipendia a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného
informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje. Tato smlouva bude
zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce Ústeckého kraje
způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, což se
týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění.
Student je povinen hlásit Ústeckému kraji všechny změny adresy svého trvalého
bydliště, eventuálně také adresy pro účely doručování. Změna adresy Studenta nebude
řešena dodatkem ke smlouvě, podléhá však souhlasu kontaktní osoby uvedené
v označení smluvních stran na první straně této smlouvy. Tento souhlas musí být
písemný.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, případně také příslušná
ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce či zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu.
Student může Smlouvu ukončit výpovědí bez uvedení důvodu pouze do doby řádného
ukončení studia. Student následně vrátí Ústeckému kraji již poskytnuté Stipendium
v celé jeho výši ve lhůtě a dle instrukcí, které mu poskytne Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Po ukončení studia se ze Studenta stává
Absolvent. Absolvent může ukončit smlouvu výpovědí bez uvedení důvodu. V takovém
případě se má za to, že Absolvent nesplnil podmínky Programu a je pak povinen
vyrovnat svůj závazek vůči Ústeckému kraji vrácením částky odpovídající poskytnutému
Stipendiu, ke kterému se váže jeho nesplněný závazek pracovat či podnikat na území
Ústeckého kraje tolik kalendářních let, na kolik mu bylo poskytnuto Stipendium, a to na
bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě a dle instrukcí, které mu poskytne Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Ústecký kraj může smlouvu
vypovědět pouze tehdy, jestliže právo Studenta na Stipendium trvale zaniklo z důvodů
uvedených v Programu. Výpovědi smluvních stran musí být písemné a musí být
doručeny druhé smluvní straně na adresu uvedenou v bodu 5. tohoto článku smlouvy.
Případné spory vzniklé mezi Studentem/Absolventem a Ústeckým krajem při
poskytování Stipendia rozhoduje Ministerstvo financí ve smyslu ustanovení § 10b odst.
1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Veškerá korespondence vůči
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a) Ústeckému kraji musí být adresována na adresu Ústecký kraj – Krajský úřad,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) na adresu
epodatelna@kr-ustecky.cz popř. datovou schránkou ID t9zbsva.
b) Studentovi musí být adresována na adresu………………………………………..
Při změně adresy Studenta se použije postup dle čl. V. bodu 2. této smlouvy.
V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní
přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.

7.

Studentu bude příslušné Stipendium poskytnuto vždy bankovním převodem na účet
Studenta uvedený na první straně této smlouvy, popřípadě na jiný účet jím písemně
sdělený, do konce kalendářního roku, na který je Stipendium Studentovi poskytováno.

8.

Další práva a povinnosti smluvních stran jsou obsaženy v Programu.
VI.
Závěrečná ustanovení

1. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy a o poskytnutí Stipendia
na akademický rok ………… bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje
č. ………… ze dne ………….
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno
vyhotovení obdrží Student a dvě vyhotovení Ústecký kraj.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude
to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují
nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude
odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.

VI.
Podpisy smluvních stran
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Oldřich Bubeníček
hejtman

Jméno Příjmení
student/studentka

Přílohy
Příloha č. 1 - Stipendijní program Ústeckého kraje
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