Stipendijní řád Nadace Komerční banky a.s. - Jistota

Článek 1
Předmět úpravy
Tento Stipendijní řád upravuje podmínky a postup pro přiznávání stipendií poskytovaných Nadací
Komerční banky a.s. - Jistota studentům vysokých škol ve školním roce 2013/2014.

Článek 2
Stipendia

Stipendia jsou udělována jako finanční podpora k očekávaným nákladům během studia pro studenty se
zdravotním postižením – držitele průkazky ZTP nebo ZTP/P.
Stipendium je přiznáváno ve výši 4000 Kč měsíčně a je vypláceno za období od září 2013 do června 2014.
Stipendium může být přiznáno studentovi, který současně čerpá dotace z MŠMT.
Stipendium je přiznáváno na základě kladného vyřízení Žádosti studenta. Náležitosti k Žádosti o stipendium
upravuje Článek 4.

Článek 3
Žadatel o stipendium

Žadatel je občanem České republiky nebo státu Evropské unie a studuje na území České republiky.
Žadatel studuje ve školním roce 2013/2014 navazující magisterský studijní program nebo 4. a vyšší ročník
pětiletého magisterského programu.

Článek 4
Náležitosti žádosti o stipendium
Žadatel o stipendium zašle Nadaci Komerční banky a.s. - Jistota buď poštou na adresu: Nadace Komerční
banky, a.s. - Jistota, Hana Keita Rizmanová –vedoucí Kanceláře GŘ, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1,
nebo elektronicky na e-mailovou adresu: hana_keita_rizmanova@kb.cz nejpozději do 30.9.2013 tyto
podklady:
o

Žádost (včetně souhlasu se zpracováním citlivých osobních údajů)

o

Motivační dopis

o

Strukturovaný životopis

o

Kopii průkazky ZTP, ZTP/P

o

Kopie diplomu a vysvědčení z prvního (bakalářského) studijního programu, je-li žadatel
studentem navazujícího magisterského programu.

Stipendium přiznává komise složená ze zástupců Nadace Komerční banky a.s.- Jistota a Komerční banky
a.s.. Pro posouzení jednotlivých žádostí může komise vyzvat žadatele k osobnímu či telefonickému
pohovoru. O výběru kandidátů rozhodne komise nejpozději do 10.11.2013.

V případě, že výběrová komise uzná žadatele vhodným kandidátem, je žadatel o stipendium povinen
nejpozději do 10.12.2013 doložit následující:
Potvrzení o studiu
Kopii lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele
Čestné prohlášení o finanční situaci žadatele

Žadatel o stipendium je povinen bez zbytečného prodlení oznámit Nadaci Jistota všechny skutečnosti, které
mají vliv na přiznání stipendia.

Článek 5
Rozhodnutí o přiznání a výplatě stipendia

Přiznání stipendia je plně v kompetenci ustanovené komise, podléhá schválení správní radou Nadace
Komerční banky a.s. - Jistota a neexistuje na ně žádný právní nárok.
V případě přiznání stipendia bude komise sama kontaktovat žadatele s písemným vyrozuměním o přiznání
stipendia.
Stipendium bude vypláceno na základě darovací smlouvy uzavřené mezi Nadací Komerční banky a.s. Jistota a mezi příjemcem stipendia
Stipendium se vyplácí ve splátkách, jejichž počet, výše jednotlivých splátek a termíny splatnosti jsou
stanoveny rozhodnutím o přiznání stipendia. Nelze-li stipendium pro překážku na straně příjemce stipendia
vyplatit ve stanoveném termínu, rozhodne komise, o stanovení náhradního termínu splatnosti nebo o odnětí
stipendia nebo jeho snížení.
Stipendium se vyplácí bezhotovostně na bankovní účet určený studentem. Stipendium se vyplácí v českých
korunách.

Stipendium se vyplácí k 10. dni každého měsíce od ledna do června 2014. Stipendium za měsíce září, říjen,
listopad, prosinec 2013 bude vyplaceno po obdržení požadovaných dokumentů, nejpozději však do konce
roku 2013. Vychází-li 10. den v měsíci na den volna, bude stipendium vyplaceno v nejbližší následující
pracovní den. Stipendium nelze vyplácet za měsíce, po které měl uchazeč po celý měsíc přerušené studium.
Stipendium nenáleží za měsíce červenec a srpen 2013.
Komise, která stipendium přiznala, může rozhodnout o jeho odnětí, jestliže příjemce stipendia přestane
splňovat podmínky přiznání stipendia.

Článek 6
Závěrečné ustanovení
Tento řád byl schválen dne 26.4.2012 správní radou Nadace Komerční banky a.s. – Jistota.
Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení a je platný do 30.6.2014.

