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POKYN Č. 20/2017
PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO STIPENDIA
STUDENTŮM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
Článek 1
Předmět úpravy
1.

Rektor může přiznat studentům mimořádné sociální stipendium v případě obtížné životní situace.

2.

Cíl mimořádného stipendia
Cílem tohoto stipendia je pomoci studentům v obtížné životní situaci zmírnit či překonat důsledky
této situace v její prvotní fázi.
Stipendium neřeší dlouhodobě nepříznivé podmínky studentů.

3.

Vymezení obtížné životní situace
Obtížnou životní situací pro účely tohoto stipendia se rozumí výrazné oslabení nebo ztráta
schopností studenta nebo jeho rodiny pokrýt náklady spojené s jeho studiem nebo plnit studijní
povinnosti z důvodu náhlých změn ve studentově životě nebo jeho rodiny.

4.

Kdo je oprávněn žádat o mimořádné stipendium
O toto stipendium může žádat student, který se dostal do situace dle bodu 3 a je v den podání
žádosti studentem:
•
•
•

5.

prezenční formy prvního studijního programu bakalářského, magisterského či doktorského
studia po standardní dobu studia;
závislým na rodičích1 nebo oboustranným sirotkem;
který nedovršil 26 let.

Kdy a kde lze o mimořádné stipendium žádat
Žádost o stipendium lze podat kdykoliv během studia při splnění podmínek bodu 3 a 4.
Opakovanou žádost lze podat jen výjimečně.

1

Označením rodič se rozumí i osoba nahrazující péči rodiče, na kterou je student odkázán výživou, jež nemohl ze závažných
důvodů zajistit jeho rodič.
1

Žádost se podává písemně2 na Útvar pro studijní záležitosti Rektorátu VUT s tím, že je student
povinen k žádosti přiložit úředně potvrzené dokumenty dokládající jeho obtížnou život-ní situaci.
Žádost se podává nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy situace podle bodu 3 nastala.
Student, který má příjmy z vlastní výdělečné činnosti, které mohou pokrýt náklady spojené s jeho
studiem bez pomoci rodičů, může o stipendium žádat pouze v případě obtížné životní situace
týkající se bezprostředně jeho osoby, s výjimkou úmrtí rodiče/ů.
6.

Oprávněné orgány, opravné prostředky
Rektor jmenuje v souladu se Statutem VUT stálou komisi pro posouzení žádostí o mimořádné
stipendium, jako poradní skupinu rektora.
Činnost komise je upravena samostatnou vnitřní normou VUT.

7.

Důvody k přiznání mimořádného stipendia pro studenty v obtížné životní situaci
Za situace odpovídající bodu 3 lze považovat:
•
•
•
•
•

8.

ztrátu zaměstnání rodičů zejména tehdy, kdy příjmy rodiny náhle klesnou pod 1,5násobek
životního minima;
úmrtí jednoho či obou rodičů;
těžký úraz studenta či jednoho nebo obou rodičů s následkem invalidity;
nezaviněné výrazné zhoršení bytové situace zejména z důvodu přírodní či jiné katastrofy;
apod.

Další ustanovení
Na přiznání stipendia není právní nárok. Výši stipendia určuje rektor na základě posouzení vzniklé
situace a množství peněžních prostředků alokovaných v kalendářním roce na tento druh stipendia.

Článek 2
Závěrečná ustanovení
1.

Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor

2

Formulář žádosti je dostupný z adresy http://stipendium.vutbr.cz, záložka mimořádné soc. stipendium.
2

