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Článek 1
Předmět úpravy
(1) V souladu se Stipendijním řádem VUT (Čl. 8, odst. 1e) může děkan/ka studentovi/studentce FaVU VUT
v tíživé sociální situaci na jeho/její žádost přiznat mimořádné stipendium.
(2) Tento pokyn děkana stanovuje pravidla podání žádosti a přiznání stipendia zejména pro ty studenty,
kteří nesplňují podmínky pro přiznání mimořádného sociálního stipendia dle pokynu rektora VUT.

Článek 2
Cíl mimořádného stipendia
Cílem tohoto stipendia je pomoci studentům v obtížné životní situaci zmírnit důsledky této situace formou
jednorázového příspěvku na pokrytí nákladů na studium. Stipendium neřeší dlouhodobě nepříznivé
podmínky studentů.
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Článek 3
Vymezení obtížné životní situace
(1) Obtížnou životní situací se rozumí výrazné oslabení nebo ztráta schopností studenta/studentky nebo
jeho/její rodiny pokrýt náklady spojené se studiem.
(2) Za situace odpovídající odstavci 1 lze považovat zejména:
a) ztrátu zaměstnání rodičů zejména tehdy, kdy příjmy rodiny náhle klesnou pod 1,5násobek
životního minima;
b) úmrtí jednoho či obou rodičů nebo osoby nahrazující péči rodiče, na kterou je student/ka odkázán/a;
c) těžký úraz, nebo vážná zdravotní situace studenta/studentky;
d) nezaviněné výrazné zhoršení bytové situace zejm. z důvodu přírodní či jiné katastrofy.

Článek 4
Žádost o mimořádné stipendium
(1) O stipendium může žádat student/ka, který/á se dostal/a do situace dle čl. 3 a je v den podání žádosti
studentem prezenční formy prvního studijního programu bakalářského, magisterského nebo
doktorského studia.
(2) Žádost o stipendium lze podat kdykoliv během studia při splnění podmínek podle čl. 3. Opakovanou
žádost lze podat jen výjimečně.
(3) Žádost se podává písemně na studijní oddělení FaVU VUT. Student/ka je povinen/povinna průkazně
doložit obtížnou životní situaci, např. úředně potvrzenými dokumenty, lékařským potvrzením, čestným
prohlášením atp. Žádost se podává nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy situace podle čl. 3 nastala.

Článek 5
Oprávněné orgány
Žádost posuzuje poradní komise ve složení děkan/ka, proděkan/ka pro studium a tajemník/tajemnice.

Článek 6
Výše stipendia
Konkrétní výši mimořádného stipendia určí děkan/ka na základě posouzení žádosti, doporučení poradní
komise, podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání mimořádného stipendia, a podle objemu
způsobilých disponibilních finančních prostředků fakulty.
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Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Na přiznání mimořádného stipendia není právní nárok.
(2) Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

V Brně dne 1. 8. 2020

doc. MgA. Filip Cenek v. r.
děkan FaVU VUT
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