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 Pravidla pro poskytování Stipendia Statutárního města Teplice 

K posílení ekonomického rozvoje a rozvoje lidských zdrojů vyhlašuje Statutární město 

Teplice „Stipendijní program Statutárního města Teplice“, kterým chce dlouhodobě podpořit 

vzdělanost obyvatel a rozvoj Statutárního města Teplice. 

Pravidla pro poskytování Stipendia Statutárního města Teplice (dále jen „Pravidla“) 

představují souhrn pravidel (podmínek) pro zařazení studenta do stipendijního 

programu a pro poskytování stipendia. Stipendium Statutárního města Teplice (dále jen 

„Stipendium“) je určeno studentům prezenčního studia na vysokých školách v České 

republice, studujícím studijní programy akreditované ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR.  

I. Podmínky pro získání Stipendia Statutárního města Teplice

Stipendium Statutárního města Teplice může být poskytnuto pro daný akademický rok 

vybraným studentům prezenčního studia na vysokých školách v České republice. 

Pro účely těchto pravidel je „Žadatelem“ student dosud nezařazený do stipendijního 

programu Statutárního města Teplice a „Studentem“ student již zařazený do stipendijního 

programu Statutárního města Teplice. „Absolventem“ student, který úspěšně ukončil 

vysokoškolské studium – viz ustanovení § 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“). „Stipendiem“ částka ve výši stanovené Pravidly určená k úhradě nákladů 

Studenta souvisejících s jeho studiem v období jednoho akademického roku. „Závazkem“ 

závazek Studenta bezprostředně po řádném ukončení studia pracovat nebo podnikat na území 

Statutárního města Teplice právě tolik kalendářních let na kolik akademických roků mu bylo 

poskytnuto Stipendium v částce 10.000,- Kč a dále závazek zaplatit Statutárnímu městu 

Teplice smluvní pokutu ve výši odpovídající výši souhrnu všech Stipendií, která obdržel 

v rámci stipendijního programu při porušení výše uvedeného Závazku. 

1. Žadatel o Stipendium Statutárního města Teplice musí mít trvalé bydliště na území

Statutárního města Teplice.

2. Stipendium Statutárního města Teplice bude poskytováno maximálně po dobu o jeden rok

delší, než je 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).

3. Žadatel o Stipendium Statutárního města Teplice 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. Stipendium Statutárního města Teplice může být poskytnuto na základě výběru

studentům, kteří dosahují během studia na vysoké škole vynikajících studijních výsledků.

Studijní průměr žadatele za poslední absolvovaný ročník nesmí překročit hranici 2,5.

5. Žádost o Stipendium Statutárního města Teplice musí být podána nejdéle k 5. říjnu

daného kalendářního roku na Magistrát města Teplice, odbor školství, kultury a sportu,

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice.
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6. Studentu, se kterým byla uzavřena Smlouva o zařazení do stipendijního programu 

Statutárního města Teplice (viz článek V., dále jen „Smlouva“), vznikne na jejím základě 

právo na poskytnutí prvního Stipendia, současně je okamžikem účinnosti Smlouvy 

zařazen do stipendijního programu. Studentu zařazenému ve stipendijním programu 

vzniká podmíněné právo na další Stipendia po dobu stanovenou v článku I. bodu 2. 

podmínek uvedených v těchto Pravidlech. Podmínky jsou uvedeny v článku I. v bodech 

1., 3., 4., 5. a 7. a dále v článku II. těchto Pravidel.  

7. Studentovi již zařazenému do stipendijního programu může být Stipendium 

v následujících letech nadále přiznáno pouze v případě, že Student bude pokračovat 

v prezenční formě studia: 

- buď prvního zvoleného magisterského studijního programu (viz ustanovení § 46 odst. 

2 věty druhé zákona), který nenavazuje na bakalářský studijní program 

- nebo prvního zvoleného bakalářského studijního programu (viz ustanovení § 45 

zákona) nebo prvního zvoleného magisterského studijního programu (viz ustanovení § 

46 odst. 2 věty první zákona), který bezprostředně navazuje na bakalářský studijní 

program. 

8. Studentovi již zařazenému do stipendijního 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 stipendijního programu. 

9. Stipendium Statutárního města Teplice pro jednoho Studenta je stanoveno částkou 

10 000,- Kč pro daný akademický rok. 

10. Počet Žadatelů, který lze pro daný akademický rok nově zařadit do stipendijního 

programu, je určován Radou města Teplice  

11. Stipendium Statutárního města Teplice je určeno na úhradu nákladů vzniklých ve 

spojitosti se studiem na vysoké škole. 

12. Na zařazení do stipendijního programu Statutárního města Teplice není žádný právní 

nárok. Na rozhodování při zařazování Žadatelů do stipendijního programu a na plnění 

Smlouvy se nevztahuje správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.). 

13. Stipendium bude poskytováno Studentu převodem na jím určený bankovní účet ve lhůtě 

do konce daného kalendářního roku. 

 

 

II. Žádost o Stipendium  

1. Formulář žádosti o Stipendium je zveřejněn na internetových stránkách města  

http://www.teplice.cz. 

 

2. Žadatelé a Studenti žádající o Stipendium k vyplněnému formuláři žádosti přiloží: 

a) ověřený doklad o trvalém bydlišti na území Statutárního města Teplice 

b) aktuální potvrzení o studiu, které vydá příslušná vysoká škola 

c) ověřený doklad prokazující studijní průměr (aritmetický) žadatele za poslední 

absolvovaný akademický rok 

d) prohlášení pravdivosti uváděných údajů. 

 

 

III. Postup při zařazování do stipendijního programu 

1. Žádosti o Stipendium se shromažďují na odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Teplice. 

http://www.teplice.cz/
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2. Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice posoudí úplnost všech 

obdržených žádostí. Žádosti nesplňující vyhlášené podmínky vyřadí z dalšího řízení, a to 

během měsíce října každého kalendářního roku a Žadatele o tom písemně vyrozumí. 

3. Žadatelé pro daný akademický rok budou určeni losováním ze všech nových žádostí 

splňujících v těchto pravidlech stanovené podmínky, a to do 31. října každého 

kalendářního roku. Výsledky losování budou se souhlasem Žadatele zveřejněny. 

V případě, že počet Žadatelů je menší, než počet Žadatelů pro daný akademický rok 

stanovený dle čl. I. bod 10 Radou města Teplice, budou všichni Žadatelé splňující v těchto 

pravidlech stanovené podmínky zařazeni do stipendijního programu Statutárního města 

Teplice bez předchozího losování.  

4. Všichni žadatelé, splňující vyhlášené podmínky, budou o výsledku písemně informováni, 

a to během měsíce listopadu každého kalendářního roku. 

5. Stipendium bude poskytnuto po uzavření smlouvy dle článku V. těchto Pravidel 

Studentovi převodem na jím určený bankovní účet do konce daného kalendářního roku. 

 

 

IV. Postup při posuzování žádostí o Stipendium Statutárního města Teplice Studentů již 

zařazených ve stipendijním programu Statutárního města Teplice v daném 

akademickém roce 

1. Žádosti o Stipendium se shromažďují na odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Teplice. 

2. Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice posoudí úplnost všech 

obdržených žádostí. Žádosti nesplňující vyhlášené podmínky vyřadí z dalšího řízení, a to 

během měsíce listopadu každého kalendářního roku. 

3. Studentům splňujícím podmínky stanovené v těchto Pravidlech, zejména v článku II. bod 

2 a uzavřené Smlouvy o zařazení do stipendijního programu bude stipendium poskytnuto 

převodem na jimi určený bankovní účet do konce daného kalendářního roku. 

 

 

V. Uzavření Smlouvy, závazek Studenta  

1. S vylosovanými Žadateli (případně s Žadateli splňujícími podmínky pravidel dle článku 

III. bod 3) bude uzavřena smlouva o zařazení do stipendijního programu, která je přílohou 

těchto pravidel. Tuto smlouvu uzavírá s Žadatelem Statutární město Teplice zastoupené 

primátorem. 

2. Právo na poskytnutí Stipendia vzniká Žadateli i Studentovi pouze za předpokladu 

existence platné a účinné smlouvy o zařazení do stipendijního programu. 

3. Podmínkou uzavření smlouvy ze strany Statutárního města Teplice je, že Žadatel přijme 

bez výhrad ve Smlouvě obsažené ujednání o závazku Studenta, kterým se Student 

zavazuje bezprostředně po řádném ukončení studia pracovat nebo podnikat na území 

Statutárního města Teplice právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků mu 

bylo poskytnuto Stipendium v částce 10.000,- Kč (Závazek) a ujednání o povinnosti 

Studenta zaplatit Statutárnímu městu Teplice smluvní pokutu při porušení závazku viz 

článek VI. 

 

 

VI. Povinnosti Absolventů po ukončení studia 

1. Absolvent po řádném ukončení studia neprodleně předloží odboru ŠKaS MgM Teplice 

doklad o ukončení studia (viz ustanovení § 55 odst. 2 zákona) – 

vysokoškolský/vysokoškolské diplom/diplomy, který/které získal na základě absolvování 
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studia, na které mu bylo poskytnuto Stipendium, nejpozději však do 30 dnů po ukončení 

studia, a to v originální formě nebo formou úředně ověřené kopie. 

2. Absolvent k doložení plnění svého Závazku (bezprostředně po řádném ukončení studia 

pracovat nebo podnikat na území Statutárního města Teplice právě tolik 

kalendářních let, na kolik akademických roků mu bylo poskytnuto Stipendium v částce 

10.000,- Kč) dokládá neprodleně odboru ŠKaS MgM Teplice 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. Závazek je Absolventem plněn při závislé činnosti 

(pracovněprávní vztah podle zákoníku práce nebo předpisů zákoník práce nahrazujících) 

je-li závislá činnost vykonávána jako hlavní pracovněprávní poměr. Závazek je plněn, je-

li z dokladů patrno, že místo výkonu závislé nebo samostatně výdělečné činnosti je na 

území Statutárního města Teplice.  

3. Absolvent neprodleně písemně informuje odbor ŠKaS MgM Teplice 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 Statuárnímu městu 

Teplice 

4. Absolvent, který nedoloží v průběhu doby, po kterou mu trvá Závazek, že místo výkonu 

jeho závislé nebo samostatné výdělečné činnosti je/bylo výhradně na území Statutárního 

města Teplice, uhradí na výzvu Statutárnímu městu Teplice smluvní pokutu ve výši 

odpovídající výši souhrnu všech Stipendií, která obdržel v rámci stipendijního programu. 

 

 

VII. Povinnost vrácení Stipendia z důvodu nedokončení studia a přerušení studia 

1. Nedokončení vysokoškolského studia 

Student neprodleně písemně oznamuje odboru ŠKaS MgM Teplice nedokončení svého 

studia a to nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení studia (viz ustanovení § 56 zákona). 

Student je povinen vrátit Stipendia v jejich celkové obdržené výši na bankovní účet 

Statutárního města Teplice ve lhůtě dle instrukcí poskytnutých odborem ŠKaS MgM 

Teplice. 

2. Nedokončení prvního zvoleného studijního programu a prvního zvoleného 

studijního oboru z důvodu změny studijního programu a oboru 

Student neprodleně písemně oznamuje odboru ŠKaS MgM Teplice 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 ve 

stipendijním programu. Student je povinen vrátit Stipendia v jejich celkové obdržené výši 

na bankovní účet Statutárního města Teplice ve lhůtě a dle instrukcí poskytnutých 

odborem ŠKaS mgM Teplice.  

3. Přerušení vysokoškolského studia na dobu delší než jeden rok 

Student neprodleně písemně oznamuje odboru ŠKaS MgM Teplice přerušení studia (viz 

ustanovení § 54 zákona), a to nejpozději do 30 dnů ode dne přerušení. Okamžikem 

přerušení studia na dobu delší než jeden rok ztrácí Student své zařazení ve stipendijním 

programu. Student je povinen vrátit Stipendia v jejich celkové obdržené výši na bankovní 

účet Statutárního města Teplice ve lhůtě a dle instrukcí poskytnutých odborem ŠKaS 

MgM Teplice. 
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4. Odstranění tvrdosti stipendijního programu 

Rada města Teplice může schválit v individuálním případě udělení výjimky a rozhodnout 

o prominutí Závazku vrátit Stipendia v jejich celkové obdržené výši. Žádost o udělení 

této výjimky musí být důvodná a doložena všemi rozhodnými skutečnostmi. 

 

 

VIII. Postup při podání žádosti Absolventa o odložení plnění Závazku 

1. Plnění Závazku může být Absolventovi odloženo na základě žádosti o odklad. Žádost 

musí být důvodná a doložena příslušnými doklady. Odbor ŠKaS MgM Teplice tyto 

žádosti předloží k projednání Radě města Teplice. O rozhodnutí Rady města Teplice bude 

Absolvent odborem ŠKaS MgM písemně vyrozuměn. 

2. Plnění Závazku může být odloženo na základě žádosti o odklad např. z těchto důvodů: 

a)  Po dobu dalšího 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. stipendijního 

programu a které bezprostředně navazuje na předchozí řádně 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 v 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. 

 

 

IX.  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 ŠKaS MgM Teplice, 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 těmito pravidly, např. když Student smlouvu ukončí výpovědí – viz článek X. 

 

 

X. Ukončení smlouvy – výpověď ze smlouvy 

1. Smlouvu je možno ukončit výpovědí pouze v uvedených případech. Student může 

smlouvu ukončit výpovědí bez uvedení důvodu pouze do doby řádného ukončení studia 

ve studijním programu. Statutární město Teplice 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 
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jejím vypovězení. Student po ukončení smlouvy vrátí již poskytnuté Stipendium 

v celkové výši na bankovní účet Statutárního města Teplice ve lhůtě dle instrukcí 

poskytnutých odborem ŠKaS MgM Teplice. 

2. Absolvent může ukončit smlouvu výpovědí bez uvedení důvodu. Na základě této

výpovědi bude písemně vyzván odborem ŠKaS MgM Teplice k vyrovnání svého

závazku. Absolvent je povinen vyrovnat svůj závazek vůči Statutárnímu městu Teplice

vrácením obnosu finančních prostředků ve výši odpovídající poskytnutému Stipendiu, ke

kterému se váže absolventem nesplněný závazek pracovat nebo podnikat na území

Statutárního města Teplice právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků mu

bylo poskytnuto stipendium v celkové výši, na bankovní účet Statutárního města Teplice

ve  lhůtě dle instrukcí poskytnutých odborem ŠKaS MgM Teplice.

Veškeré zaslané žádosti a materiály se jednotlivým žadatelům nevracejí. 

Schválena usnesením zastupitelstva města č. 114/09 ze dne 18. 9. 2009 

Změna schválena usnesením zastupitelstva města č. 057/13 ze dne 21. 6. 2013 




