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Počet listů: 5 

Čl. 1 

Obecná ustanovení o programu 

1. Cílem tohoto programu je podpořit prostřednictvím stipendií sportovní přípravu státních občanů České 

republiky, kteří studují na vysoké škole ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou zařazeni 

do resortního sportovního centra VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále také „VICTORIA VSC“) 

2. Stipendium přiznává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) na základě 

§ 87 odst. 1 písm. o) zákona o vysokých školách a v souladu s § 91 odst. 6 zákona o vysokých školách. 

3. V souladu s § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách mohou být stipendia dle tohoto programu 

přiznána vrcholovým sportovcům, kteří studují na vysoké škole v České republice a jejichž sportovní 

příprava je tak, v důsledku nároků kladených na studium, ztížena. Cílem podpory dle tohoto programu 

je vytvořit pro vybrané osoby podmínky, za kterých mohou pokračovat v náročné sportovní přípravě 

současně s vysokoškolským studiem. 

4. Osobní údaje, zpracované v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí stipendia podle tohoto 

programu a s případným následným přiznáním stipendia, jsou ze strany ministerstva zpracovávány pro 

plnění smluvní a právní povinnosti správce podle článku 6 odstavce 1 písm. b) a c) obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Další informace o zpracování osobních údajů v podmínkách 

ministerstva jsou dostupné na https://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-

osobnich-udaju-ministerstvem.  

Čl. 2 

Žadatel o stipendium 

1. O přiznání stipendia dle tohoto programu mohou požádat občané České republiky (dále jen „žadatel“), 

kteří jsou: 

a. studenty vysoké školy v České republice dle zákona o vysokých školách; a zároveň  

b. jsou na základě jejich sportovní výkonnosti zařazeni do resortního sportovního centra VICTORIA 

Vysokoškolského sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, IČO 71154639, 

se sídlem Sámova 677/3, 101 00 Praha 10 – Vršovice, které je organizační složkou státu zřízenou 

ministerstvem, na základě smlouvy o spolupráci mezi VICTORIA VSC, vysokou školou a sportovcem. 

Tato smlouva může být uzavřena se studentem, který: 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem
https://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem


i) aktivně provozuje individuální disciplínu sportu, která je zařazena na programu nadcházejících 

letních olympijských nebo paralympijských her, nadcházejících zimních olympijských nebo 

paralympijských her, nadcházejících letních nebo zimních deaflympiád nebo nadcházejících 

letních nebo zimních univerziád (světových univerzitních her), a zároveň v této disciplíně1: 

• byl účastníkem posledního mistrovství Evropy, mistrovství světa2, olympijských her, 

paralympijských her nebo deaflympijských her (konaných před 1. 1. 2023); nebo 

• byl účastníkem akademického mistrovství světa (konaném po 1. 1. 2021 a před 

1. 1. 2023) v disciplíně, která je na programu následujících olympijských her; nebo  

• získal medaili na posledním mistrovství České republiky (konaném po 1. 1. 2021 a před 

1. 1. 2023) pořádaném příslušným sportovním svazem; nebo 

• je zařazen v systému sportovního centra mládeže / vrcholového sportovního centra 

mládeže / akademie zřízené svazem příslušného sportu (nejpozději k 31. 12. 2022); 

nebo 

• získal medaili na posledních českých akademických hrách nebo akademickém 

mistrovství České republiky (konaných po 1. 1. 2021 a před 1. 1. 2023); nebo 

ii) aktivně provozuje některý z následujících kolektivních sportů: baseball, basketbal (vč. formy 

3x3), curling, florbal, fotbal, házená, lední hokej, pozemní hokej, ragby, softball, vodní pólo, 

volejbal (vč. beach volejbalu), a dále disciplíny kolektivních sportů zdravotně postižených 

sportovců zařazené do programu nadcházejících paralympijských a deaflympijských her 

a zároveň v tomto sportu: 

• byl účastníkem posledního mistrovství Evropy, mistrovství světa3, olympijských her, 

paralympijských nebo deaflympijských her (konaných před 1. 1. 2023); nebo 

• byl účastníkem akademického mistrovství světa (konaném po 1. 1. 2021 a před 1. 1. 

2023); nebo  

• získal medaili na posledním mistrovství České republiky (konaném po 1. 1. 2021 a před 

1. 1. 2023) pořádaném příslušným sportovním svazem; nebo 

• je hráčem nejvyšší soutěže pořádané v České republice v mládežnické nebo dospělé 

kategorii příslušného sportovního svazu (a to pouze v případě, že soutěže v daném 

sportovním odvětví jsou v případě mládežnické soutěže alespoň dvoustupňové 

a v případě dospělé soutěže alespoň třístupňové); nebo 

• je zařazen v systému sportovního centra mládeže / vrcholového sportovního centra 

mládeže / akademie zřízené svazem příslušného sportu (nejpozději k 31. 12. 2022); 

nebo 

• získal medaili na posledních českých akademických hrách nebo akademickém 
mistrovství České republiky (konaných po 1. 1. 2021 a před 1. 1. 2023).  

 
1 Ve specifických sportech, které pořádají závody v různých typech prostředí / formách, budou uznávány účasti či výkony pouze 
z takového závodu, který odpovídá prostředí / formě užívané v rámci olympijských, resp. paralympijských her – např. atletika na dráze 
pod širým nebem (nikoli halová), plavání v 50 m bazénu (nikoli 25 m) apod. 

2 Pokud má sport (popř. sportovní disciplína) více úrovní (divizí apod.) mistrovství Evropy (ME) či mistrovství světa (MS), je uznávána 
pouze účast na nejvyšší úrovni ME, MS. 

3 Viz poznámka pod čarou č. 2. 



2. Za účelem zařazení do VICTORIA VSC uzavírá žadatel s vysokou školou a VICTORIA VSC smlouvu 
o spolupráci. Součástí smlouvy je i zařazení žadatele do výkonnostní kategorie dle aktuální sportovní 
výkonnosti a sportovních výsledků. 

Čl. 3 

Stipendium 

1. O přiznání stipendia podle tohoto programu mohou žadatelé žádat ministerstvo, a to na formuláři, který 

tvoří Přílohu č. 1 tohoto programu (dále jen „žádost“). Žádost je třeba doručit ministerstvu ve lhůtách 

uvedených v odst. 2 tohoto článku, a to nejpozději poslední den předepsané lhůty. 

2. Lhůty pro podání žádosti jsou následující: 

a. do 15. února 2023 – pro stipendium na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023; 

b. do 31. října 2023 – pro stipendium na období od 1. října 2023 do 31. prosince 2023. 

3. Při stanovení výše stipendia konkrétnímu žadateli přihlédne ministerstvo k zařazení žadatele do 

výkonnostní kategorie v rámci VICTORIA VSC, přičemž výše stipendia je u jednotlivých kategorií 

následující:  

a. Skupina 1 - u žadatele, který aktivně provozuje některou z disciplín zařazených na program 

nadcházejících olympijských, paralympijských nebo deaflympijských her: 

Kategorie Výkonnost sportovce Částka 

(Kč/měsíc) 

A4 je účastníkem posledních olympijských, paralympijských nebo 

deaflympijských her   

je účastníkem posledního mistrovství světa, nebo mistrovství Evropy 

v seniorské kategorii  

15 000  

B5 je účastníkem akademického mistrovství světa v disciplíně, která je na 

programu následujících olympijských her 

je účastníkem posledního mistrovství světa nebo mistrovství Evropy 

v příslušné mládežnické kategorii 

10 000 

C získal medaili v příslušné kategorii na posledním mistrovství České 

republiky pořádaném příslušným svazem (individuální sportovní 

disciplíny) 

je hráčem nejvyšší soutěže pořádané v České republice v příslušné 

mládežnické nebo dospělé kategorii příslušného sportovního svazu 

(kolektivní sporty) 

8 000 

 
4 Za účast na úrovni mistrovství světa nebo mistrovství Evropy budou v následujících sportovních disciplínách považovány účasti 
v těchto soutěžích: 
Tenis: Grand Slam (Australian Open, French Open, Wimbledon a US Open) kategorie A seniorů, kategorie B juniorů. Nutná je účast 
v hlavní části soutěže.  
Golf: Majors, European tour pro kategorii A. Vzhledem k absenci adekvátní soutěže v juniorské kategorii, ale možnosti se v juniorském 
věku těchto soutěží zúčastnit, budou mládežničtí sportovci zařazeni do kategorie A. 

5 Viz poznámka pod čarou č. 4 



D je zařazen v systému sportovního centra mládeže / vrcholového 

sportovního centra mládeže / akademie zřízené svazem příslušného 

sportu  

7 000 

E získal medaili na posledních českých akademických hrách nebo 

akademickém mistrovství České republiky 
5 000 

b. Skupina 2 - u žadatele, který aktivně provozuje některou z disciplín, které nejsou zařazeny na 

program olympijských, paralympijských nebo deaflympijských her: 

Kategorie Výkonnost sportovce Částka 

(Kč/měsíc) 

B je účastníkem posledního mistrovství světa, nebo mistrovství Evropy 

v seniorské kategorii  
10 000 

C je účastníkem posledního mistrovství světa nebo mistrovství Evropy 

v příslušné mládežnické kategorii 
8 000 

D získal medaili v příslušné kategorii na posledním mistrovství České 

republiky pořádaném příslušným svazem (individuální sportovní 

disciplíny) 

je hráčem nejvyšší soutěže pořádané v České republice v příslušné 

mládežnické nebo dospělé kategorii příslušného sportovního svazu 

(kolektivní sporty) 

7 000 

E je zařazen v systému sportovního centra mládeže / vrcholového 

sportovního centra mládeže / akademie zřízené svazem příslušného 

sportu  

5 000 

Toto neplatí pro individuální disciplíny s výjimkou individuálních disciplín zařazených na program následujících 

světových univerzitních her, ostatní sportovci individuálních disciplín jsou zařazování dle podmínek pouze do 

skupiny 1. 

4. Ministerstvo rozhodnutím přizná stipendium, nebo žádost zamítne. V případě přiznání stipendia 

ministerstvo pověří výplatou stipendia VICTORIA VSC. 

5. VICTORIA VSC vyplatí ze státního rozpočtu stipendium ministerstvem podpořeným žadatelům ve výši 

přiznané ministerstvem čtvrtletně, první výplata bude provedena do 60 dnů od právní moci rozhodnutí 

o přiznání stipendia, další pak vždy ke konci příslušného kalendářního čtvrtletí. 

6. Žadateli zaniká právo na výplatu ministerstvem přiznaného stipendia v následujících případech: 

a. žadatel přestal být studentem vysoké školy, jejímž byl studentem v době podání žádosti (s výjimkou 

uvedenou v odst. 9 tohoto článku); 

b. žadatel pozbyl občanství České republiky; 

c. smluvní vztah žadatele s Českou republikou zastoupenou organizační složkou státu VICTORIA VSC 

založený smlouvu o spolupráci mezi VICTORIA VSC, vysokou školou a sportovcem zanikl; 

d. žadatel porušil antidopingové předpisy, zejména pak ustanovení Světového antidopingového 

kodexu a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice vydanou 

Antidopingovým výborem České republiky a další antidopingové předpisy příslušných 

mezinárodních federací. 



7. Žadatel je povinen ministerstvu oznámit, že došlo k jakémukoli případu uvedenému v odst. 6, a to 

neprodleně poté, co k takové skutečnosti došlo. Žadatel je taktéž povinen doložit ministerstvu potvrzení 

o studiu při opětovném zahájení studia téže vysoké školy ve znění odst. 9 tohoto článku. 

8. Právo na výplatu stipendia žadateli dle odst. 6 tohoto článku zanikne s účinností k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, ve kterém došlo k jedné ze zde uvedených skutečností s výjimkou uvedenou 

v odst. 9 tohoto článku. 

9. V případě, že žadatel řádně ukončí studium na vysoké škole ve smyslu zákona o vysokých školách a 

následně se do tří měsíců ode dne ukončení studia stane opět studentem téže vysoké školy, právo na 

výplatu stipendia nezaniká. 

10. Bude-li zjištěno, že byly v žádosti žadatelem uvedeny nepravdivé údaje, zanikne žadateli právo na 

výplatu stipendia s účinností ex tunc (od počátku). Žadatel je povinen vrátit veškeré přijaté stipendium 

nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy k vrácení stipendia. 

11. Stipendium bude žadateli poukázáno v české měně bezhotovostním převodem na účet vedený v české 

měně u banky se sídlem v České republice uvedený v žádosti.  

Čl. 4 

Doba trvání stipendijního programu 

1. Stipendijní program je vyhlašován pro kalendářní rok 2023. 

2. Stipendium může být přiznáno na dobu počínající nejdříve dnem 1. ledna 2023. 

3. Přílohu tohoto programu tvoří formulář (vzor) žádosti o stipendium. 

 

V Praze dne 1.11.2022 

 

 

             

               …………………………………………………………… 

       Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.  

                             ministr 

 

Zveřejněno dne 1.11.2022 
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