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2  Rozhodnutí rektora UP č. B3-15/7

I. Stanovení výše zvláštního sociálního stipendia

Podle § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vy-
sokých školách), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji 
výši stipendia na období od 1. září 2015 do 30. června 2016 

ve výši 1.620,- Kč měsíčně.

II. Způsob a náležitosti podání žádosti o přiznání 
zvláštního sociálního stipendia

1. Žádosti o zvláštní sociální stipendium se podávají pro-
střednictvím elektronického formuláře na Portále UP 
http://portal.upol.cz (Studium a výuka > Moje studium 

> Moje údaje) v termínu od 10. října 2015 do 20. lis-
topadu 2015. Student musí nejprve vyplnit bankovní 
spojení, pokud tak dosud neučinil.

2. Student musí doručit potvrzení „Sdělení pro účely při-
znání stipendia“ z příslušného úřadu práce, který je pří-
slušný o dávkách státní sociální podpory rozhodovat. 
Potvrzení je třeba předložit v originále nebo ověřené 
kopii vedoucí oddělení pro studium, Monice Smitko-
vé, Rektorát, Oddělení pro studium, 3. patro.

III. Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. září 
2015. 

Zvláštní sociální stipendia na Univerzitě Palackého v Olomouci  
v akademickém roce 2015/2016Zadávání veřejných zakázek

na Univerzitě Palackého v Olomouci

V Olomouci dne 7. září 2015

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A, Ph.D., v. r.
rektor UP


