Stipendijní program Ústeckého kraje
17. ročník od akademického roku 2021/2022
Ústecký kraj se dlouhodobě vyznačuje nepříznivou vzdělanostní strukturou obyvatel, je zde vysoký
podíl osob s nejnižším stupněm dosaženého vzdělání. Nízká vzdělanost populace je jednou z příčin,
proč kraj vykazuje dlouhodobě vysokou nezaměstnanost, zejména v oblastech procházejících
restrukturalizací průmyslu a těžby hnědého uhlí.
Program rozvoje Ústeckého kraje stanovil priority orientované na ekonomický rozvoj, rozvoj lidských
zdrojů, sociální péči, zdravotnictví, trh práce, rozvoj zemědělství a venkova, na revitalizaci, ochranu
životního prostředí a rozvoj infrastruktury. Skutečné změny mohou realizovat pouze kvalitně připravení
lidé, proto je rozvoj lidských zdrojů významnou, neopomenutelnou a integrující součástí priorit kraje.
Aby byly postupně odbourávány slabé stránky rozvoje lidských zdrojů, mezi které patří mimo jiné
nevyhovující vzdělanostní a kvalifikační struktura obyvatelstva, tedy i nízké procento vysokoškolsky
vzdělaných lidí, vypisuje Ústecký kraj stipendia pro studenty vysokých škol.
Stipendijní program Ústeckého kraje (dále jen „Program“) představuje souhrn pravidel
(podmínek) pro zařazení studenta do Programu a pro poskytování stipendia. Stipendium
Ústeckého kraje (dále jen „Stipendium“) je určeno studentům prezenčního studia na vysokých
školách v České republice, studujícím studijní programy akreditované ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro nově
zařazené Žadatele činí 2 000 000 Kč. V následujících letech bude dosahovat objem peněžních
prostředků násobku částky 20 000 Kč a počtu Studentů zařazených do 17. ročníku Programu,
kteří opět splní veškeré podmínky pro poskytnutí dalšího Stipendia.
Pro účely tohoto Programu je:
A.

Žadatelem student dosud nezařazený do Programu

B.

Studentem student již zařazený do Programu

C.

Absolventem student, který úspěšně ukončil vysokoškolské studium – viz § 55 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“)

D.

Stipendiem částka ve výši stanovené Programem určená k úhradě nákladů Studenta
souvisejících s jeho studiem, která je poskytována na akademický rok, ve kterém Žadatel nebo
Student podá žádost, nikoliv tedy zpětně za absolvovaný ročník. Zároveň se jedná o dotaci
poskytnutou z rozpočtu Ústeckého kraje na stanovený účel

E.

Závazkem závazek Studenta bezprostředně po řádném ukončení studia pracovat nebo
podnikat na území Ústeckého kraje právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků mu
bylo poskytnuto Stipendium v částce à 20 000 Kč

F.

Smlouvou veřejnoprávní Smlouva o zařazení do stipendijního programu a o poskytnutí
neinvestiční dotace

G.

Zákonem č. 250/2000 Sb., zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Článek I.
Základní podmínky Programu

1. Žadatel o Stipendium musí mít trvalé bydliště na území České republiky.
2. Stipendium bude poskytováno maximálně po dobu standardní doby studia prvního zvoleného
magisterského studijního programu (viz § 46 odst. 2 věta druhá zákona) nebo prvního zvoleného
bakalářského studijního programu (viz § 45 odst. 2 zákona) a prvního zvoleného magisterského
studijního programu bezprostředně navazujícího na bakalářský (viz § 46 odst. 2 věta první
zákona).
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3. Žadatel o Stipendium musí být studentem prezenčního studia vysoké školy a absolventem prvního
nebo vyššího ročníku studia, v případě navazujícího magisterského studia musí být absolventem
posledního ročníku bakalářského studia.
4. Základní podmínkou pro poskytnutí Stipendia je studijní průměr za poslední absolvovaný ročník.
Průměr nesmí překročit hodnotu 1,8.
5. Žádost o Stipendium musí být podána nejpozději dne 5. října daného kalendářního roku na
Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen KÚ ÚK), odbor školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
odbor SMT KÚ ÚK), Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
6. Žadateli, se kterým bude uzavřena Smlouva, vznikne na jejím základě právo na poskytnutí
prvního Stipendia, současně je okamžikem účinnosti Smlouvy zařazen v Programu. Studentu
zařazenému v Programu vzniká podmíněné právo na další Stipendia po dobu stanovenou
v článku I. bodu 2. Poskytování dalšího Stipendia pro příslušný akademický rok je podmíněno
splněním jednotlivých podmínek uvedených v tomto Programu. Podmínky jsou uvedeny v článku
I. v bodech 1., 3., 4., 5. a 7., v článku II. a dále v čl. V. v bodech 2. až 4. tohoto Programu.
7. Studentovi již zařazenému do Programu může být Stipendium v následujících letech nadále
přiznáno pouze v případě, že si každoročně podá řádnou žádost dle čl. II. tohoto Programu a bude
pokračovat v prezenční formě studia:


buď prvního zvoleného magisterského studijního programu (viz § 46 odst. 2 věty druhé
zákona), který nenavazuje na bakalářský studijní program



nebo prvního zvoleného bakalářského studijního programu (viz § 45 zákona) nebo prvního
zvoleného magisterského studijního programu (viz § 46 odst. 2 věty první zákona), který
bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program.

8. Studentovi již zařazenému do Programu nemůže být Stipendium v následujících letech nadále
poskytováno v případě, že Student bude pokračovat ve studiu dalšího studijního programu či
jiného a dalšího studijního oboru, než v tom, ve kterém vstoupil do Programu.
9. Stipendium pro jednoho Studenta je stanoveno částkou 20 000 Kč pro daný akademický rok.
10. Počet Žadatelů, který lze pro daný akademický rok nově zařadit do Programu, je určován Radou
Ústeckého kraje.
11. Stipendium je určeno na úhradu nákladů vzniklých ve spojitosti se studiem na vysoké škole.
12. Proti nezařazení Žadatele do Programu není přípustný opravný prostředek dle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V bodě 5. tohoto článku stanovený
termín pro podání žádosti o Stipendium splňující všechny náležitosti dle čl. II. tohoto Programu je
nepřekročitelný, Žadatel nebude vyzýván k doplnění neúplné žádosti.
13. Na zařazení Žadatele do Programu a na poskytnutí Stipendia není právní nárok.
14. Stipendium bude poskytováno Studentu převodem na jím určený bankovní účet ve lhůtě do konce
daného kalendářního roku.
Článek II.
Žádost o Stipendium
1. Formulář žádosti o Stipendium je zveřejněn na internetových stránkách Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz
2. Povinnými přílohami žádosti o Stipendium jsou:
a) ověřený doklad o trvalém pobytu na území České republiky (poskytnutí údajů z informačního
systému na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (o evidenci obyvatel)),
b) aktuální potvrzení o studiu na daný akademický rok, které vydá příslušná vysoká škola,
ne starší 30 dnů,
c) ověřený doklad prokazující studijní průměr (aritmetický) za poslední absolvovaný akademický
rok (tzn. např. výpis absolvovaných/vykonaných zkoušek apod.),
d) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji a souhlas se zveřejněním informace
o zařazení Žadatele do Programu,
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e) prohlášení pravdivosti uváděných údajů.
3. Žádosti včetně povinných příloh se předkládají v originále nebo formou úředně ověřených kopií.
Článek III.
Zařazení do Programu
1. Žádosti o Stipendium se shromažďují na odboru SMT KÚ ÚK.
2. Odbor SMT KÚ ÚK provede posouzení úplnosti všech obdržených žádostí. Žadatelé, kteří
nesplňují podmínky Programu, nebudou do Programu zařazeni. O svém vyřazení bude takto
neúspěšný Žadatel během měsíce října daného kalendářního roku písemně vyrozuměn.
3. Všichni Žadatelé, jejichž žádosti nebyly vyřazeny, budou o výsledku své žádosti písemně
informováni během měsíce listopadu daného kalendářního roku.
4. Žadatelé, se kterými může být uzavřena Smlouva v příslušném roce, budou vybráni losováním
do 30. 11. daného kalendářního roku. Výsledky losování budou se souhlasem Žadatelů
zveřejněny. Výběr losováním se neuskuteční v případě, že počet Žadatelů, se kterými může být
uzavřena Smlouva, bude menší než Radou Ústeckého kraje stanovený počet Žadatelů, který lze
pro daný akademický rok nově zařadit do Programu (viz článek I. bod 10).
5. Losování Žadatelů, se kterými může být uzavřena Smlouva, probíhá jako veřejné. Žadatelé budou
vyrozuměni o možnosti být přítomni losování.
6. O uzavření Smluv se žadateli rozhoduje Rada Ústeckého kraje. Rozhodnutí bude učiněno do
30. 11. daného kalendářního roku.
7. Žadatelé, kteří byli vybráni k uzavření Smlouvy, budou odborem SMT KÚ ÚK vyzváni k uzavření
Smlouvy, zpravidla během měsíce listopadu daného kalendářního roku, nejpozději však do 15. 12.
daného kalendářního roku.
8. Žadatelé, kteří budou zařazeni do Stipendijních programů „Stabilizace lékařů, zubních lékařů
a farmaceutů v Ústeckém kraji“ a „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v
Ústeckém kraji“, nemohou být zařazeni do tohoto Programu určeného pro vysokoškolské
studenty.
Článek IV.
Posuzování žádostí o další Stipendium Studentů zařazených do Programu
1. Žádosti (viz článek II.) Studentů o další Stipendium se shromažďují na odboru SMT KÚ ÚK.
2. Odbor SMT KÚ ÚK provede kontrolu žádosti z pohledu, zda Student splňuje podmínky Programu
pro poskytnutí dalšího Stipendia. Při nesplnění podmínek Programu odbor SMT KÚ ÚK písemně
vyrozumí Studenta během měsíce listopadu o tom, že mu nebude Stipendium poskytnuto,
současně uvede, jaké podmínky Programu Student nesplnil.
3. Studentu, který splňuje podmínky stanovené Programem pro poskytnutí dalšího Stipendia, bude
do konce daného kalendářního roku zasláno Stipendium převodem na bankovní účet.
Článek V.
Uzavření Smlouvy, závazek Studenta
1. Žadatel, se kterým má být uzavřena Smlouva (viz článek III. bod 3.), uzavře Smlouvu dle dispozic
odboru SMT KÚ ÚK. Za Ústecký kraj uzavírá Smlouvu hejtman/ka nebo osoba jím/jí k tomu
pověřená. Vzor Smlouvy je přílohou tohoto Programu.
2. Podmínkou uzavření Smlouvy ze strany Ústeckého kraje je, že Žadatel přijme bez výhrad ve
Smlouvě obsažené ujednání o závazku Studenta, kterým se Student zavazuje bez zbytečného
odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 90 dní po řádném ukončení studia začít
pracovat nebo podnikat na území Ústeckého kraje a pracovat nebo podnikat na tomto území
právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků mu bylo poskytnuto Stipendium v částce
20 000 Kč (Závazek). Součástí Smlouvy je rovněž ujednání o tom, že v případě nesplnění nebo
pouze částečného splnění tohoto Závazku se Student zavazuje vrátit Ústeckému kraji konkrétní
částku ve výši dle článku VII. bod 4. tohoto Programu.
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3. Závazek musí být splněn ve lhůtě maximálně 10 let ode dne řádného ukončení studia jako
takového, a to včetně započtení doby, po kterou bude plnění Závazku případně odloženo (článek
IX.).
4. Právo na poskytnutí Stipendia vzniká pouze za předpokladu existence platné a účinné Smlouvy.
Článek VI.
Povinnost Studentů po ukončení ročníku, finanční vypořádání dotace
1. Student je povinen do 30 dnů po řádném ukončení ročníku, na který obdržel Stipendium, předložit
Ústeckému kraji originál potvrzení o absolvování daného ročníku v daném akademickém roce,
ne starší 30 dnů.
2. Student je povinen do 30 dnů po řádném ukončení ročníku, na který obdržel Stipendium, předložit
Ústeckému kraji finanční vypořádání dotace dle podmínek uvedených ve Smlouvě.
Článek VII.
Povinnosti Absolventů po ukončení studia
1. Absolvent po řádném ukončení studia neprodleně předloží odboru SMT KÚ ÚK doklad o ukončení
studia (viz § 55 odst. 2 zákona) – vysokoškolský/vysokoškolské diplom/diplomy (včetně jejich
dodatků), který/které získal na základě absolvování studia, na které mu bylo poskytnuto
Stipendium, nejpozději však do 30 dnů po ukončení studia nebo po promoci, a to v originální
formě nebo formou úředně ověřené kopie.
2. Absolvent k doložení plnění svého Závazku dokládá odboru SMT KÚ ÚK ve lhůtě 3 měsíců
po řádném ukončení studia, příslušné dokumenty o závislé (výkon práce pro zaměstnavatele)
nebo samostatné (podnikání) výdělečné činnosti, nejpozději však do 30 dnů ode dne zahájení
takové činnosti. Dokumenty dokládá k nahlédnutí v originální formě nebo formou úředně
ověřených kopií. Plnění Závazku Absolvent dokládá průběžně (při každé změně oproti již
doloženému stavu) po celou dobu trvání Závazku. V následujících letech dokládá Absolvent plnění
svého Závazku vždy k 31. 1. daného kalendářního roku při závislé výdělečné činnosti nebo
každoročně do 30 dnů po termínu podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok
u příslušného správce daně. Závazek je Absolventem plněn při závislé činnosti (pracovněprávní
vztah podle zákoníku práce nebo předpisů zákoník práce nahrazujících) je-li závislá činnost
vykonávána jako tzv. hlavní pracovněprávní poměr. Závazek je plněn, je-li z dokladů patrno,
že místo výkonu závislé nebo samostatné výdělečné činnosti je na území Ústeckého kraje.
3. Absolvent neprodleně písemně informuje odbor SMT KÚ ÚK o veškerých změnách svých
identifikačních údajů (např. změna příjmení, změna trvalého bydliště, změna telefonních
a elektronických kontaktů, aj.), nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a to
po celou dobu trvání svého závazku vůči Ústeckému kraji.
4. Absolvent, který nedoloží splnění svého Závazku (článek V.) či doloží pouze jeho částečné
splnění, je povinen na písemnou výzvu odboru SMT KÚ ÚK vrátit Ústeckému kraji částku
odpovídající výši souhrnu všech poskytnutých Stipendií, které Student v rámci Programu obdržel,
případně její poměrnou část. Poměrnou část stanoví odbor SMT KÚ ÚK dle doložení
částečného splnění Závazku (dle poměru počtu dní částečného splnění Závazku a počtu dní
celého Závazku).
5. V případě, že Absolvent na výzvu nevrátí příslušnou částku dle bodu 4. tohoto článku a poruší tak
svou smluvní povinnost, bude dále postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6. V odůvodněných případech bude Absolventovi k jeho žádosti umožněno vrácení odpovídající
částky prostřednictvím jednotlivých splátek. Za tím účelem bude uzavřena smlouva o uznání dluhu
a dohodnut splátkový kalendář.
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Článek VIII.
Nedokončení studia, přerušení studia, odstranění tvrdosti Programu
1. Nedokončení vysokoškolského studia
Student neprodleně písemně oznamuje odboru SMT KÚ ÚK nedokončení svého studia, a to
nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení studia (viz § 56 zákona). Student je povinen vrátit
Stipendia v jejich celkové obdržené výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí
poskytnutých odborem SMT KÚ ÚK.
2. Nedokončení prvního zvoleného studijního programu a prvního zvoleného studijního oboru
z důvodu změny studijního programu a oboru
Student neprodleně písemně oznamuje odboru SMT KÚ ÚK změnu studijního programu a oboru,
a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Změnou prvního zvoleného studijního
programu a oboru ztrácí Student své zařazení v Programu. Student je povinen vrátit Stipendia
v jejich celkové obdržené výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí
poskytnutých odborem SMT KÚ ÚK.
3. Přerušení vysokoškolského studia na dobu delší než jeden rok
Student neprodleně písemně oznamuje odboru SMT KÚ ÚK přerušení studia (viz § 54 zákona),
a to nejpozději do 30 dnů ode dne přerušení. Okamžikem přerušení studia na dobu delší než
jeden rok ztrácí Student své zařazení v Programu. Student je povinen vrátit Stipendia v jejich
celkové obdržené výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí poskytnutých
odborem SMT KÚ ÚK.
4. Odstranění tvrdosti Programu
Rada Ústeckého kraje může schválit v individuálním případě udělení výjimky a rozhodnout
o prominutí vrátit Stipendia v jejich celkové obdržené výši. Žádost o udělení této výjimky musí být
důvodná a musí být doložena podklady, z nichž vyplývají takové skutečnosti, na základě kterých
bude možné žádosti vyhovět.
Článek IX.
Odložení plnění Závazku
1. Plnění Závazku může být Absolventovi odloženo na základě žádosti o odklad. Žádost musí být
důvodná a doložena příslušnými doklady. Odbor SMT KÚ ÚK rozhodne o žádostech dle bodu
2. písm. c) a d) tohoto článku a ostatní žádosti předloží k odsouhlasení Radě Ústeckého kraje.
O rozhodnutí odboru SMT KÚ ÚK nebo Rady Ústeckého kraje bude Absolvent odborem SMT KÚ
ÚK písemně vyrozuměn.
2. Plnění Závazku může být odloženo na základě žádosti o odklad zejména z těchto důvodů:
a) Po dobu jiného studia druhého a dalšího bakalářského, magisterského nebo doktorského
studijního programu a oboru v prezenční nebo kombinované formě, na které již nelze
poskytnout Stipendium dle ustanovení čl. I., bod 2. Programu a které bezprostředně navazuje
na předchozí ukončené studium. Absolvent je povinen dokládat tuto skutečnost originálem
aktuálního potvrzení o studiu na každý daný akademický rok, nejpozději do 30 dnů po zápise
do dalšího ročníku, a to po celou dobu tohoto studia.
b) Po dobu zahraniční studijní stáže započaté bezprostředně po ukončení vysokoškolského
studia v ČR. Absolvent je povinen trvání zahraniční studijní stáže dokládat příslušným
potvrzením, nejpozději do 30 dnů od počátku každého období, ve kterém se stáž uskutečňuje.
Potvrzení musí být vydané subjektem, který absolventu zahraniční studijní stáž poskytuje.
Absolvent s potvrzením současně předloží originál úředně ověřeného překladu tohoto
potvrzení, pokud bylo vydáno v jiném, než českém jazyce.
c) Po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Absolvent je povinen dokládat skutečnost o dni
nástupu na mateřskou a rodičovskou dovolenou, a to nejpozději do 30 dnů po nástupu.
d) Po dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Absolvent je povinen
dokládat tuto skutečnost originálem aktuálního potvrzení s vymezením období vedení v této
evidenci, nejpozději do 30 dnů od zaevidování. Změny v evidenci je povinen doložit
neprodleně.

5

Článek X.
Zánik práva na Stipendium pro daný akademický rok
1. Dočasně zaniká právo na Stipendium po dobu jednoletého přerušení studia. O přerušení studia
je Student povinen neprodleně písemně informovat odbor SMT KÚ ÚK, a to nejpozději do 30 dnů
ode dne přerušení.
2. Trvalý zánik práva na Stipendium nastává, když Student k žádosti pro daný akademický rok
nedoloží náležitosti uvedené v článku II. bod 2, popř. nesplní jiné podmínky stanovené tímto
Programem, např. když Student smlouvu ukončí výpovědí – viz čl. XI.
Článek XI.
Ukončení smlouvy
1. Smlouvu je možno ukončit výpovědí pouze v následujících případech. Student může smlouvu
ukončit výpovědí bez uvedení důvodu pouze do doby řádného ukončení studia ve studijním
programu. Ústecký kraj může ukončit smlouvu výpovědí pouze tehdy, jestliže právo Studenta
na Stipendium trvale zaniklo. Výpověď musí být písemná a doručena druhé smluvní straně.
Smlouva je ukončena okamžikem doručení oznámení o jejím vypovězení na adresu, kterou si
strany Smlouvy specifikují ve Smlouvě. Student po ukončení Smlouvy vrátí již poskytnuté
Stipendium v celkové výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí poskytnutých
odborem SMT KÚ ÚK.
2. Absolvent může ukončit smlouvu výpovědí bez uvedení důvodu. Na základě této výpovědi bude
písemně vyzván odborem SMT KÚ ÚK k vyrovnání svého závazku. Absolvent je povinen vyrovnat
svůj závazek vůči Ústeckému kraji vrácením částky ve výši Stipendia, které v rámci Programu
obdržel či jeho poměrné části, na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí
poskytnutých odborem SMT KÚ ÚK. Poměrnou část stanoví odbor SMT KÚ ÚK dle již doloženého
a splněného Závazku. Vrácením částky dle výše uvedeného se ruší Závazek Absolventa pracovat
nebo podnikat na území Ústeckého kraje.
Článek XII.
1. Tento Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 21. 6. 2021 usnesením
č. 051/7Z/2021.
2. Změny Programu podléhají schválení Zastupitelstva Ústeckého kraje a každá individuální změna
již uzavřené Smlouvy podléhá schválení Rady Ústeckého kraje.
3. Veškerá korespondence pro Ústecký kraj dle tohoto Programu musí být adresována písemně na
adresu Ústecký kraj – Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem anebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na
adresu epodatelna@kr-ustecky.cz, případně datovou schránkou, jejíž ID je t9zbsva.
4. Žádosti a materiály se jednotlivým Žadatelům nevrací.
Přílohy:
vzor Smlouvy o zařazení do stipendijního programu a o poskytnutí neinvestiční dotace je nedílnou
součástí Programu

6

