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Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v roce 2018
adresováno všem studentům/studentkám PF JU uvedeným v příloze č. 1

Na základě Vaší žádosti o přiznání ubytovacího stipendia a v souladu s § 91 odst. 2 písm.
e) a odst. 5 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), čl. 10
Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen Stipendijní řád) a
opatřeními rektora č. R377 ze dne 2. května 2018 a č. R390 ze dne 18. prosince 2018 Vám

přiznávám
ubytovací stipendium na rok 2018, a to na ty měsíce roku 2018, ve kterých budete
splňovat všechny podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia uvedené v čl. 10
Stipendijního řádu.
Stipendium Vám bude vypláceno ve čtvrtletních splátkách v termínech stanovených výše
uvedenými opatřeními rektora.

Odůvodnění
Splňujete veškeré podmínky stanovené v čl. 10 Stipendijního řádu. Výše stipendia byla
stanovena podle opatření rektora č. R390 ze dne 18. prosince 2018.

Poučení
Podle § 68 odst. 4 Zákona máte právo podat k děkanovi fakulty odvolání proti tomuto
rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení. V případě, že děkan odvolání nevyhoví, předá
odvolání rektorovi, který je odvolacím orgánem v této věci dle § 68 odst. 5 Zákona.
Dle čl. 14 odst. 1 Stipendijního řádu máte povinnost nejpozději do osmi dnů oznámit
děkanovi každou změnu údajů, kterými byla odůvodněna Vaše žádost o přiznání stipendia.
Stipendium Vám bude dle čl. 14 odst. 2 Stipendijního řádu vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený v českých korunách, jehož číslo je za tímto účelem vedeno
ve Vaší osobní evidenci v IS STAG.
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Podle čl. 14 odst. 3 Stipendijního řádu je každý student povinen zajistit uvedení správného,
úplného a aktuálního čísla svého bankovního účtu ve své osobní evidenci v IS STAG.
Nesplní-li student tuto povinnost ani na základě výzvy učiněné studijním oddělením nebo
oddělením správy IS STAG a stipendií fakulty ve stanovené lhůtě, výplata stipendia mu
bude pozastavena až do splnění této povinnosti. V odůvodněných případech může děkan
na žádost studenta povolit výplatu stipendia v hotovosti na pokladně fakulty.
Výplata stipendia se zastavuje, jestliže student studium přeruší nebo mu bude studium
ukončeno.
V případě Vašeho zájmu Vám další potřebné informace může podat oddělení správy IS
STAG a stipendií fakulty (kontakt viz zápatí).

V Českých Budějovicích, dne 19. prosince 2018
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