
Stipendijní řád 

Vysoké školy NEWTON 

Článek I. Úvodní ustanovení 

1. Stipendijní řád Vysoké školy NEWTON, a.s. (dále též jen „stipendijní řád") vydává

Vysoká škola NEWTON, a.s. (dále též „Vysoká škola NEWTON" či pouze „vysoká

škola"; do 13. 5. 2021 vystupující pod obchodní firmou (názvem) NEWTON

College, a.s. a zkratkou NC) podle § 91 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"), a v souladu s čl. 3, odst.

2 a čl. 11, odst. 3 Statutu Vysoké školy NEWTON.

2. Stipendijní řád se vztahuje, není-li níže v rámci ustanovení k jednotlivým druhům

stipendií řečeno jinak, na studentky a studenty (dále též jen „studenti")

akreditovaných studijních programů vysoké školy v prezenční, kombinované i

distanční formě studia.

3. Stipendia podle tohoto stipendijního řádu vyplácí vysoká škola z vlastních zdrojů,

jakož i z příspěvků, dotací a grantů a z dotace na stipendia poskytované

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") podle § 40

odst. 2 zákona.

4. Tento stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob

vyplácení.

5. Pro přiznání a výplatu případných jiných stipendií nad rámec těch, které jsou

v tomto stipendijním řádu výslovně popsána, ať již jsou taková stipendia

financována z jakýchkoliv zdrojů, se tento stipendijní řád použije přiměřeným

způsobem. Případná jiná stipendia jsou pak z jeho pohledu považována za účelová

stipendia dle čl. V, bod d).

Článek II. Druhy stipendií 

Vysoká škola může studentce / studentovi (dále též jen „student") přiznat: 

a) prospěchové stipendium,

b) jednorázové stipendium,

c) účelové stipendium,
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d) ubytovací stipendium podle§ 91 odst. 2 písm. e) zákona,

e) sociální stipendium (stipendium v případě tíživé sociální situace studenta)

podle § 91 odst. 3 zákona.

Článek III. Prospěchové stipendium 

1. Prospěchové stipendium reflektuje celkový studijní výsledek studenta za jeden celý

akademický rok (dále též jen „hodnocený akademický rok"). Je určeno studentům

vysoké školy v prezenční formě studia bakalářských studijních programů, kteří

v hodnoceném roce absolvovali 1. nebo 2. ročník studia, a studentům vysoké školy

v prezenční formě studia navazujících magisterských studijních programů, kteří

v hodnoceném roce absolvovali 1. ročník navazujícího magisterského studia.

2. Pro účely zjištění celkového studijního výsledku studenta se výsledky hodnocení

jednotlivých studijních předmětů vyjádřené v souladu s platnou klasifikační stupnicí

vysoké školy započítávají takto:

- výsledek hodnocení „A" jako hodnota 1,00;

- výsledek hodnocení „B" jako hodnota 1,50;

- výsledek hodnocení „C" jako hodnota 2,00;

- výsledek hodnocení „D" jako hodnota 2,50;

- výsledek hodnocení „E" jako hodnota 3,00;

- výsledek hodnocení „F" jako hodnota 4,00.

3. Celkový studijní výsledek představuje na dvě desetinná místa zaokrouhlený

aritmetický průměr číselně vyjádřených výsledků hodnocení ze všech jednotlivých

v hodnoceném roce zapsaných studijních předmětů, které jsou ukončeny složením

zkoušky či klasifikovaného zápočtu.

4. Celkový studijní výsledek studenta vyhodnocuje pro účely zjištění případného

nároku na prospěchové stipendium studijní oddělení vysoké školy po ukončení

hodnoceného roku, a to na základě evidence výsledků hodnocení jednotlivých

studijních předmětů v elektronickém informačním systému vysoké školy (dále též

jen „IS").

5. O přiznání prospěchového stipendia může požádat student, který/kterému:

a) v hodnoceném roce úspěšně absolvoval všechny zapsané studijní

předměty, a to v řádných (nikoliv opravných) termínech,

b) v hodnoceném roce splnil veškeré studijní povinnosti tak, že může být

řádně zapsán do následujícího ročníku studia,

c) v hodnocení ze všech v hodnoceném roce zapsaných studijních předmětů,

které jsou ukončeny složením zkoušky či klasifikovaného zápočtu, získal

hodnocení „A" nebo „B",
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d) nenastoupil do studia na vysoké škole až v průběhu hodnoceného

akademického roku,

e) v průběhu hodnoceného akademického roku nepřerušil studium,

f) v průběhu hodnoceného akademického roku neobnovil přerušené studium,

g) nemá vůči vysoké škole žádné finanční ani jiné závazky,

h) nebyla v hodnoceném roce uložena sankce za disciplinární přestupek.

6. V hodnoceném akademickém roce zapsané studijní předměty, které student

absolvoval na partnerské vysoké škole během studijního pobytu v rámci programu

Erasmus a získal za ně výsledek hodnocení, jsou posuzovány, jakoby je student

absolvoval přímo na vysoké škole.

7. V případě, kdy byly studentovi v hodnoceném akademickém roce některé ze

zapsaných studijních předmětů uznány jako úspěšně absolvované (ať již z důvodu

studijního pobytu v rámci programu Erasmus, z důvodu jejich absolvování během

předchozího studia na jiné vysoké či vyšší odborné škole či z důvodů jiných), může

být prospěchové stipendium přiznáno pouze za předpokladu, že podíl takto

uznaných studijních předmětů na počtu všech v hodnoceném akademickém roce

zapsaných studijních předmětů není vyšší nežli 20%.

8. Prospěchové stipendium se přiznává studentům na základě jejich písemné žádosti

o přiznání prospěchového stipendia předané studijnímu oddělení vysoké školy do

30. června hodnoceného akademického roku. Všechny žádosti o přiznání

prospěchového stipendia za hodnocený akademický rok jsou považovány za došlé

a přijaté právě k datu 30. června.

9. Student, který si požádal o přiznání prospěchového stipendia a splnil všechny

podmínky pro jeho přiznání podle stipendijního řádu, bude písemně vyrozuměn

nejpozději do konce hodnoceného akademického roku.

1 O. Výše prospěchového stipendia je stanovena jednotně bez ohledu na studijní 

program takto - studentům, kteří dosáhli celkového studijního výsledku s hodnotou: 

a) 1,00, je přiznáno prospěchové stipendium ve výši 30.000 Kč; 

b) 1,01 - 1, 1 O, je přiznáno prospěchové stipendium ve výši 15.000 Kč; 

c) 1,11-1,20,

d) 1,21 a vyšší,

je přiznáno prospěchové stipendium ve výši 7.500 Kč; 

prospěchové stipendium přiznáno není. 

11. Prospěchové stipendium je vypláceno bezhotovostním převodem na účet studenta

jím uvedený v žádosti o přiznání prospěchového stipendia, a to ve dvou

rovnoměrných splátkách - první do 31. října a druhá do 28. února akademického

roku bezprostředně následujícího po hodnoceném akademickém roce.

3 



Stipendijní řád Vysoké školy NEWTON 

12. Podmínkou výplaty přiznaného prospěchového stipendia je včasná úhrada
školného za akademický rok následující po roce hodnoceném. Školné na tento
akademický rok lze rozložit maximálně do dvou splátek.

13. Výplata prospěchového stipendia nebude provedena, popř. bude ukončena rovněž
tehdy, pokud student s přiznaným nárokem na prospěchové stipendium ukončí
studium na vysoké škole nebo své studium na vysoké škole přeruší.

14. Výplata prospěchového stipendia bude s okamžitou platností ukončena také
v případě, kdy bude studentovi pobírajícímu prospěchové stipendium uložena
sankce za disciplinární přestupek nebo ukončeno studium na vysoké škole ze
strany vysoké školy.

15. Výplata prospěchového stipendia může být dle volby studenta majícího nárok na
prospěchové stipendium provedena i ve formě voucherů opravňujících studenta
absolvovat vzdělávací kurzy pořádané vysokou školou či jejími partnerskými
subjekty; hodnota voucherů činí v takovém případě minimálně 1, 1 násobek hodnoty
přiznaného prospěchového stipendia.

Článek IV. Jednorázové stipendium 

1. Jednorázové stipendium může být ze strany vysoké školy přiznáno v těchto
případech:

a) za vynikající studijní výsledky během celého studia a udělení diplomu
s celkovým prospěchem „s vyznamenáním",

b) za vypracování a obhájení vynikající závěrečné kvalifikační práce,

c) za vynikající odborné výsledky v rámci vědecké a výzkumné činnosti
včetně příspěvků do výzkumných zpráv zpracovávaných vysokou školou i
jinými institucemi,

d) za publikace v odborných časopisech, sbornících i interních publikacích
vysoké školy,

e) za vynikající reprezentaci na poli sportovním nebo kulturním, jakož i jiné
mimořádné zásluhy.

2. Jednorázové stipendium lze přiznat na základě žádosti studenta, na doporučení
vedoucího odborného centra vysoké školy, na základě návrhu komise pro státní
závěrečné zkoušky nebo z vlastního podnětu rektora vysoké školy.

3. Výplata jednorázového stipendia se obvykle provádí formou voucherů
opravňujících studenta absolvovat vzdělávací kurzy či jiné aktivity pořádané
vysokou školou či jejími partnerskými subjekty.
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4. Výši a termín výplaty jednorázových stipendií stanoví rektor vysoké školy, a to
s ohledem na rozsah disponibilních finančních prostředků na jejich poskytování
určených.

Článek V. Účelové stipendium 

Účelové stipendium může mít podobu: 

a) stipendia ve smyslu § 91, odst. 2, písm. c) zákona,

b) jiného účelového stipendia poskytovaného při splnění rektorem vysoké
školy vyhlášených podmínek (např. účelové přípravné či náborové
stipendium financované konkrétní fyzickou či právnickou osobou coby
potenciálním budoucím zaměstnavatelem studentů vysoké školy apod.),

c) jiného účelového stipendia poskytovaného z vlastního podnětu rektora
vysoké školy z důvodů zvláštního zřetele hodných,

d) jiného účelového stipendia bez ohledu na zdroj jeho financování.

Článek VI. Ubytovací stipendium 

1. Ubytovací stipendium financované z prostředků poskytovaných ministerstvem je
přiznáváno v souladu se zněním § 91, odst. 2, písm. e) zákona, přičemž může být
přiznáno studentovi vysoké školy, který:

a) je studentem akreditovaného studijního programu uskutečňovaného na
území české republiky v prezenční formě studia,

b) studuje ve svém prvním akreditovaném vysokoškolském bakalářském či
prvním akreditovaném vysokoškolském navazujícím magisterském
studijním programu v české republice,

c) nepřekročil standardní dobu studia, a to ani v žádném jiném z případně
souběžně studovaných studijních programů,

d) v případě místa studia v Brně nemá místo trvalého pobytu na území okresu
Brno-město a v případě místa studia v Praze nemá místo trvalého pobytu
na území hlavního města Prahy.

2. Podmínka uvedená v odst. 1, bod b) tohoto článku je splněna i v případě, kdy
student vysoké školy do aktuálně studovaného akreditovaného studijního programu
přestoupil ze svého prvního akreditovaného vysokoškolského studijního programu
daného stupně studia v české republice a předchozí studium mu bylo uznáno.
Přestoupením se přitom rozumí ukončení studia předchozího studijního programu a
přijetí do studijního programu vysoké školy, pakliže se jedná o studijní programy
stejného nebo obdobného obsahu a mezi ukončením předchozího studia a přijetím
do aktuálně studovaného programu neuplynula doba delší nežli 1 kalendářní rok.
Uznáním se rozumí uznání studijních výsledků alespoň jednoho studijního
předmětu z výše uvedeného ukončeného předchozího studia.
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3. Při ověřování plnění podmínky uvedené v odst. 1, bod b) tohoto článku se nepřihlíží

ke studiu ve studijním programu, do něhož se student zapsal a které i ukončil

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

4. Při ověřování plnění podmínky uvedené v odst. 1, bod b) tohoto článku v případě

souběžně studovaných studijních programů vzniká nárok na přiznání ubytovacího

stipendia konkrétní osobě studenta vysoké školy nejvýše jednou, a to ve studijním

programu, ve kterém byl do studia zapsán nejdříve.

5. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z Matriky

studentů a z informačního systému vysoké školy a žádost studenta o jeho přiznání

s uvedením bankovního spojení.

6. Nárok na ubytovací stipendium vzniká studentovi, který splňuje podmínky pro

přiznání ubytovacího stipendia, od prvního dne semestru, kdy student zahájil

studium na vysoké škole.

7. Student má nárok na ubytovací stipendium za každý kalendářní měsíc, po který

splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia, a to nejvýše na deset měsíců

v akademickém roce.

8. V případě, že ministerstvo neposkytne vysoké škole finanční prostředky potřebné

k vyplacení ubytovacího stipendia, vysoká škola nemá povinnost toto stipendium

studentům vyplatit, jakkoliv jim na něj dle tohoto článku stipendijního řádu vznikl

nárok a bylo jim případně i přiznáno.

Článek VII. Sociální stipendium 

1. Sociální stipendium financované z prostředků poskytovaných ministerstvem je

přiznáváno v souladu se zněním§ 91, odst. 3 zákona.

2. Student vysoké školy splňující platným zněním zákona stanovené podmínky (tj. má

nárok na přídavek na dítě dle zvláštního právního předpisu, přičemž rozhodný

příjem rodiny zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevýší součin

částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5) má nárok na měsíční sociální

stipendium ve výši ¼ platné výše základní sazby měsíční minimální mzdy s tím, že

takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.

3. Sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia vždy na deset měsíců

v akademickém roce.

4. Sociální stipendium lze přiznat na základě žádosti studenta podané

prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy (dále též jen

„IS"), k níž je student povinen doložit svůj nárok na sociální stipendium písemným

potvrzením vydaným na jeho žádost příslušným orgánem státní sociální podpory,
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který přídavek na dítě přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na 

dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima 

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

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

5. Nárok na sociální stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze

jednou.

6. Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta

neprodleně vysokou školu informovat o případné budoucí skutečnosti, že z jeho

strany již nadále nejsou splněny zákonem stanovené podmínky pro přiznání

sociálního stipendia dle tohoto článku stipendijního řádu.

7. V případě, že ministerstvo neposkytne vysoké škole finanční prostředky potřebné

k vyplacení sociálního stipendia, vysoká škola nemá povinnost toto stipendium

studentům vyplatit, jakkoliv jim na něj dle tohoto článku stipendijního řádu vznikl

nárok a bylo jim případně i přiznáno.

Článek VIII. Společná ustanovení 

1. Není-li určeno jinak, o přiznání stipendií rozhoduje rektor vysoké školy, který

rovněž stanoví jejich výši a způsob i termíny výplaty.

2. Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona. Rozhodnutí se

doručuje prostřednictvím IS v elektronické formě do univerzitní e-mailové schránky

studenta. Za den doručení a oznámení rozhodnutí se v tomto případě považuje

první den následující po zpřístupnění rozhodnutí v IS.

3. V případě neudělení stipendia může student do 30 dnů podat odvolání. Rektor

vysoké školy vydá rozhodnutí o odvolání do 14 dnů od doručení odvolání.

4. Stipendia jsou vyplácena bankovním převodem na bankovní účet studenta, ve

výjimečných případech pak v hotovosti v místě a čase stanoveném vysokou

školou.

5. Ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí zpětně; výplatní termíny jsou ze strany

vysoké školy stanoveny v návaznosti na aktualizaci Matriky studentů a poskytnutí

příspěvku nebo dotace na stipendia ze strany ministerstva.

6. Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou být tato

přiznána.

7. Výše stipendií vyjma stipendií financovaných z dotace či příspěvku ministerstva

nebo jiného externího poskytovatele může být upravována v závislosti na výši
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disponibilních prostředků pro jejich poskytování určených, jakož případně dle 

počtu studentů, kteří splnili podmínky pro jejich přiznání. 

Článek IX. Závěrečná ustanovení 

1. Tento stipendijní řád nabývá platnosti i účinnosti dne 1. září 2021.

2. Ke dni nabytí účinnosti tohoto stipendijního řádu se zrušuje do tohoto dne platné

znění Stipendijního řádu NEWTON College ze dne 1. září 2020.

MUDr. Jan Mojz š, MBA 

rektor a předseda představenstva 

Vysoké škola NEWTON, a.s. 
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