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STIPENDIJNÍ ŘÁD  

FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU, o.p.s. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

Stipendijní řád Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (dále jen „FAMO v Písku“) 

upravuje poskytování stipendií studentům FAMO v Písku, jakož i řízení ve věci přiznání stipendia 

(dále jen „stipendijní řád“).  

 

Článek 2 

Stipendia 

 

1. Studentovi FAMO v Písku (dále jen „student“) mohou být přiznána stipendia hrazená  

z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podle 

ustanovení § 40 odst. 2 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“), 

nebo z rozpočtu FAMO v Písku. 

2. Studentovi může být přiznáno i více druhů stipendií dle tohoto stipendijního řádu, pokud splní 

podmínky stanovené pro jejich přiznání. 

3. Stipendia dle tohoto stipendijního řádu nelze přiznat studentům, kteří nejsou studenti FAMO 

v Písku a studují na FAMO v Písku v rámci partnerských smluv se zahraničními vysokými 

školami. 

 

Článek 3 

Stipendia poskytovaná z dotace ministerstva 

 

1. Studentovi může být z dotace ministerstva přiznáno: 

a) stipendium na podporu ubytování, 

b) sociální stipendium. 

2. Stipendium na podporu ubytování je vypláceno jednorázově dvakrát ročně, vždy zpětně za 

kalendářní měsíce, ve kterých student splnil podmínky na jeho přiznání podle čl. 6 tohoto 

stipendijního řádu a ve výši, která je odvozena od výše dotace poskytnuté ministerstvem. 

3. Sociální stipendium je vypláceno zpětně v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 zákona a čl. 5 

a 7 tohoto stipendijního řádu.  
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4. Stipendia podle odstavce 1 přiznává rektor a lze je přiznat a vyplatit pouze tehdy, pokud 

FAMO v Písku obdržela příslušnou dotaci ministerstva. 

 

Článek 4 

Stipendium na podporu ubytování 

 

1. Stipendium na podporu ubytování se přiznává studentům bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programů v prezenční formě studia, kteří splnili podmínky pro 

poskytnutí stipendia podle čl. 6 tohoto stipendijního řádu. 

2. Stipendium na podporu ubytování se přiznává na základě elektronické žádosti, která se podává 

v elektronickém informačním systému FAMO v Písku (dále jen „IS FAMO v Písku“) 

v termínech vyhlášených opatřením rektora.  

 

Článek 5 

Sociální stipendium 

 

1. Sociální stipendium se přiznává studentům bakalářských a navazujících magisterských 

studijních programů, kteří splnili podmínky pro poskytnutí stipendia podle čl. 7 tohoto 

stipendijního řádu. 

2. Sociální stipendium se podle ustanovení § 91 odst. 3 zákona  přiznává studentům bakalářských 

a navazujících magisterských studijních programů, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle 

zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku 

na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na 

stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní 

sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na 

dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku, uvedený v potvrzení, nepřevýšil součin částky životního 

minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 

měsíců od uplynutí čtvrtletí roku, za které byl příjem rodiny zjišťován. 

3. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou. 

4. Sociální stipendium se přiznává na základě písemné žádosti, která se podává na studijní 

oddělení. Pro každý akademický rok se podává nová žádost. Žádost je student povinen podat 

bezodkladně po obdržení písemného potvrzení orgánu státní sociální podpory, nejpozději do 

10. listopadu příslušného akademického roku, žádá-li o přiznání stipendia na celý akademický 

rok, a nejpozději do 31. března příslušného akademického roku, žádá-li o přiznání stipendia 

pouze na letní semestr. 



4/7 

 

Článek 6 

Podmínky poskytnutí stipendia na podporu ubytování  

 

1. Stipendium na podporu ubytování lze studentovi přiznat a vyplatit, jestliže splňuje podmínky 

vyhlášené ministerstvem pro poskytování dotací soukromým vysokým školám platné 

pro příslušný kalendářní rok. 

2. Studentovi může být přiznáno stipendium na podporu ubytování zejména jestliže splňuje tyto 

podmínky:  

a) je studentem akreditovaného studijního programu FAMO v Písku v prezenční formě 

studia; stipendium nelze přiznat po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny 

kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den, 

b) studuje v prvním akreditovaném studijním programu, popřípadě v akreditovaném 

studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z takového akreditovaného 

studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; nepřihlíží se však ke 

studiu v akreditovaném studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil 

v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku, 

c) nepřekročil standardní dobu studia při studiu v probíhajícím akreditovaném studijním 

programu ani při studiu v žádném ze souběžně studovaných akreditovaných studijních 

programů, 

d) nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia, tj. v sídle FAMO 

v Písku. 

 

Článek 7 

Podmínky poskytnutí sociálního stipendia  

 

1. Sociální stipendium lze studentovi přiznat a vyplatit, jestliže splňuje podmínky podle čl. 5 

tohoto stipendijního řádu a podmínky vyhlášené ministerstvem pro poskytování dotací 

soukromým vysokým školám platné pro příslušný kalendářní rok. 

2. Studentovi může být přiznáno sociální stipendium zejména jestliže splňuje tyto podmínky:  

a) je studentem akreditovaného studijního programu FAMO v Písku; stipendium nelze 

přiznat po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých 

měl student přerušeno studium alespoň jeden den, 

b) nepřekročil standardní dobu studia při studiu v probíhajícím akreditovaném studijním 

programu ani při studiu v žádném ze souběžně studovaných akreditovaných studijních 

programů. 
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Článek 8 

Stipendia poskytovaná z rozpočtu FAMO v Písku 

 

1. Studentovi může být z rozpočtu FAMO v Písku přiznáno: 

a) prospěchové stipendium, 

b) mimořádné stipendium. 

 

Článek 9 

Prospěchové stipendium 

 

1. Prospěchové stipendium je přiznáno rektorem FAMO v Písku za vynikající studijní výsledky.  

2. Prospěchové stipendium se může studentovi přiznat za každý semestr akademického roku  

s výjimkou posledního semestru studia jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském 

studijním programu.  

3. Kritéria pro udělení a výše prospěchového stipendia jsou každoročně stanovena opatřením 

ředitele FAMO v Písku a zveřejněna v IS FAMO v Písku. 

 

Článek 10 

Mimořádné stipendium 

 

1. Mimořádné stipendium je určeno pro studenty v případech hodných zvláštního zřetele. 

2. Mimořádné stipendium je přiznáno ředitelem FAMO v Písku na základě doporučení rektora. 

 

 

Článek 11 

Rozhodování o přiznání stipendia 

 

1. Rozhodnutí rektora a ředitele FAMO v Písku ve věci jednotlivých stipendií se vyznačují 

do osobní dokumentace studenta vedené o jeho studiu. 

2. Student je povinen neprodleně oznámit studijnímu oddělení FAMO v Písku všechny 

skutečnosti rozhodné pro stanovení výše a výplaty stipendií a jejich změny. 

3. Stipendia dle tohoto stipendijního řádu nelze přiznat, byla-li žádost podána po termínu podání 

žádosti stanoveném opatřením rektora nebo ředitele. Aktuální termíny podání žádosti 

o stipendium jsou zveřejněny v IS FAMO v Písku.  
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4. Student se může proti rozhodnutí ve věci jednotlivých stipendií odvolat, a to ve lhůtě 30 dnů 

ode dne jeho oznámení; lhůta k podání odvolání počíná dnem následujícím po dni oznámení 

rozhodnutí. Odvolacím orgánem je rektor. 

5. Odvolání se podává orgánu FAMO v Písku, který rozhodnutí vydal, tj. rektorovi nebo řediteli. 

6. Rozhodnutí ve věcech stipendií nabývá právní moci dnem následujícím po dni, kdy marně 

uplyne lhůta pro podání odvolání, nebo dnem, kdy se student písemně vzdal práva podat 

odvolání, nebo dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí rektora o odvolání.  

 

Článek 12  

Výplata stipendií 

 

1. Stipendium je vypláceno v české měně bezhotovostním převodem na bankovní účet studenta 

uvedený v žádosti o stipendium. 

2. V případě výplaty stipendia na zahraniční účet studenta jdou náklady za bankovní převod 

a měnový kurz na vrub studenta. 

3. Ve výjimečných případech může být stipendium vyplaceno v hotovosti. 

 

Článek 13 

Doručování písemností 

 

1. Rozhodnutí ve věcech přiznání stipendia podle § 68 odst. 1 písm. e) zákona, kterým se 

vyhovuje žádosti studenta, se doručují prostřednictvím IS FAMO v Písku; za den doručení 

a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění 

rozhodnutí studentovi v IS FAMO v Písku. 

2. Nepodaří-li se písemnost v řízení podle § 68 odst. 1 písm. e) zákona doručit z důvodu, že 

student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b) zákona, nebo nepodaří-li se 

písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost 

veřejnou vyhláškou, přičemž vysoká škola není povinna ustanovit studentovi opatrovníka. 

 

Článek 14   

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zrušuje se a plně nahrazuje Stipendijní řád FAMO v Písku registrovaný ministerstvem dne  

20. 4. 2015 pod č.j. MSMT-10887/2015-1. 
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2. Tento Stipendijní řád FAMO v Písku byl schválen rektorem dne 29. 4. 2019. 

3. Tento Stipendijní řád FAMO v Písku nabývá platnosti dnem registrace ministerstvem 

a účinnosti dnem následujícím po dni registrace ministerstvem. 


