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Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
SMĚRNICE Č. 71/2017
UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět úpravy
1.

Podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle čl. 6
Stipendijního řádu VUT v účinném znění (dále jen „Stipendijní řád“) může být studentovi přiznáno
ubytovací stipendium.

2.

Podle § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona a podle čl. 7 Stipendijního řádu bude na základě žádosti
studentovi přiznáno stipendium v případě tíživé sociální situace (dále jen sociální stipendium).

ČÁST DRUHÁ
UBYTOVACÍ STIPENDIUM
Článek 2
Kritéria pro přiznání ubytovacího stipendia
1.

Kritéria pro přiznání ubytovacího stipendia stanovuje čl. 6 odst. 1 Stipendijního řádu.

2.

Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z Matriky studentů.

Článek 3
Žádost o ubytovací stipendium
1.

Ubytovací stipendium se přiznává na základě žádosti studenta.

2.

Žádost o ubytovací stipendium se podává pouze elektronicky na adrese
http://stipendium.vutbr.cz. Současně student zadá do Informačního systému VUT číslo účtu, na
které mu bude stipendium vyplaceno. Bez zadání čísla účtu nelze žádost o stipendium podat.
Výplata stipendia se provádí pouze na účty vedené v české měně u bank se sídlem v České
republice.

3.

Žádosti studentů zůstávají v platnosti v akademickém roce, v jehož průběhu byly podány.
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4.

Žádost pro předmětný akademický rok lze podat pouze ve čtyřměsíčních intervalech, tj. v období
září–prosinec, leden–duben a květen–srpen vždy nejpozději poslední den každého intervalu.
Nelze podat žádost pro období, které již uplynulo.

5. Student, který podle údajů vedených v Informačním systému VUT nesplňuje podmínky pro
přiznání stipendia, může současně s podáním elektronické žádosti písemně požádat o výjimečné
přiznání ubytovacího stipendia podle čl. 6 odst. 2 Stipendijního řádu z důvodů zvláštního zřetele
hodných. O takové žádosti rozhoduje prorektor pro studium v rámci řízení o přiznání stipendia.
Žádost student podává prostřednictvím odboru studijních záležitosti Rektorátu VUT.
6.

Na adrese http://stipendium.vutbr.cz je student průběžně informován o tom, zda splňuje kritéria
podle čl. 2 odst. 1.

7.

Všechny změny údajů, které mají vliv na přiznání a vyplacení stipendia, musí být provedeny v
aktuálním čtyřměsíčním intervalu. Na změny vztahující se k uplynulým čtyřměsíčním intervalům
nebude brán zřetel.

8.

Student – příjemce ubytovacího stipendia – je povinen studijnímu oddělení fakulty nebo
vysokoškolského ústavu okamžitě písemně hlásit každou změnu, která má podle čl. 6 Stipendijního
řádu vliv na přiznání ubytovacího stipendia. Odpovědný zaměstnanec neprodleně provede tuto
změnu v Informačním systému VUT.

9.

Nenahlášení změny je ve smyslu § 64 zákona disciplinárním přestupkem se všemi důsledky, které
z toho podle zákona a obecných právních předpisů vyplývají.

Článek 4
Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia
1.

Ubytovací stipendium může být studentovi přiznáno za kalendářní měsíc, pokud celý tento
kalendářní měsíc splňuje podmínky podle čl. 2 odst. 1.

2.

Rozhodnutí se vydává a ubytovací stipendium se vyplácí ve čtyřměsíčních intervalech, tj. za měsíce
září–prosinec, leden–duben a květen–srpen zpětně. O žádosti studenta o ubytovací stipendium
rozhoduje prorektor pro studium. Rozhodnutí o přiznání či nepřiznání ubytovacího stipendia bude
vydáno vždy nejpozději 6. dne v měsíci následujícím po čtyřměsíčním intervalu, pokud je tento
den dnem pracovním, jinak bude rozhodnutí vydáno nejpozději nejbližší pracovní den. Rozhodnutí
bude v souladu s § 69a zákona doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému.

3.

Proti rozhodnutí o ubytovacím stipendiu lze podat odvolání do 30 dní od jeho oznámení, a to
prostřednictvím studijního odboru Rektorátu VUT. Odvolacím orgánem je rektor.

4.

CVIS připraví podklady pro zúčtování stipendia nejpozději 15. každého měsíce následujícího po
čtyřměsíčním intervalu a předá je prorektorovi k podpisu. Ubytovací stipendium bude zasláno na
studentův účet nejpozději do 20. dne v měsíci následujícím po čtyřměsíčním intervalu.

Článek 5
Ubytovací stipendium pro zahraniční studenty přijímané na VUT
1.

Žádost o ubytovací stipendium se podává pouze elektronicky na http://stipendium.vutbr.cz. Na
základě schválené žádosti bude zahraničním studentům vydáno rozhodnutí o přiznání
ubytovacího stipendia na celou dobu studia na VUT v daném akademickém roce. Rozhodnutí bude
v souladu s § 69a zákona doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému.

2.

O žádosti studenta o ubytovací stipendium rozhoduje prorektor pro zahraniční vztahy. Proti
rozhodnutí o ubytovacím stipendium lze podat odvolání do 30 dní od jeho oznámení, a to
prostřednictvím studijního odboru Rektorátu VUT. Odvolacím orgánem je rektor.
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3.

Ubytovací stipendium je zahraničním studentům vypláceno bezhotovostním převodem na
bankovní účet nebo v hotovosti na pokladně Rektorátu VUT.

4.

V případě bezhotovostní výplaty ubytovacího stipendia si student zadává do Informačního
systému VUT číslo bankovního účtu, na které mu bude ubytovací stipendium vyplaceno. Výplata
stipendia se provádí pouze v českých korunách na účty vedené v české měně u banky se sídlem v
České republice. V případě, že banka odmítne zahraničnímu studentovi bankovní účet založit,
bude mu ubytovací stipendium vyplaceno v hotovosti na pokladně Rektorátu VUT.

Článek 6
Výše ubytovacího stipendia
1.

Výše ubytovacího stipendia je určena Rozhodnutím č. 7/2017 a jeho Přílohou č. 1 v účinném znění.

2.

Zahraničním studentům, kteří splní podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia podle čl. 6 odst.
1 Stipendijního řádu, přísluší alikvotní část této částky podle délky jejich pobytu na VUT a vyplácí
se v průběhu pobytu na období připadající na příslušný kalendářní rok, resp. v lednu na zbývající
část pobytu. Stipendium se zahraničnímu studentovi přiznává na měsíce, ve kterých studoval
alespoň jeden den na VUT.

3.

Výši ubytovacího stipendia lze u zahraničních studentů splňujících požadavky čl. 6 odst. 1
Stipendijního řádu určit na základě rozhodnutí rektora pro předchozí čtyřměsíční výplatní interval.

ČÁST TŘETÍ
SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
Článek 7
Sociální stipendium
1.

Žádost o sociální stipendium se podává písemně na formuláři uvedeném na adrese
http://stipendium.vutbr.cz prostřednictvím studijního oddělení fakulty nebo vysokoškolského
ústavu, nedílnou součástí žádosti je potvrzení podle odst. 3.

2.

Sociální stipendium se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle § 17 zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jestliže rozhodný příjem
rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a
koeficientu 1,5.

3.

Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením „Sdělení pro účely přiznání
stipendia“ vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory. Potvrzení pro účely přiznání
stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí období, za který byl příjem rodiny zjišťován.

4.

Nezbytnou náležitostí žádosti je závazek studenta informovat neprodleně studijní oddělení fakulty
nebo vysokoškolského ústavu o změně v přiznání přídavku na dítě. Nenahlášení této změny je ve
smyslu § 64 zákona disciplinárním přestupkem se všemi důsledky, které z toho podle zákona a
obecných právních předpisů vyplývají.

5.

Žádost o sociální stipendium student podává vždy v období od 1. 10. do 20. 11., pokud mu nebyl
přídavek na dítě podle § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, přiznán později; v tomto případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického
roku.

6.

Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní
měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia podle odst. 2. Nárok na sociální
stipendium nevzniká za měsíce srpen a září.
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7.

Nárok na sociální stipendium je průběžně zobrazován na adrese http://stipendium.vutbr.cz.

8.

Rozhodnutí o sociálním stipendiu je vydáno vždy do 20. 12. na příslušný akademický rok, nebo na
období, ve kterém vzniká studentovi dle údajů vedených v Informačním systému VUT na
stipendium nárok. O žádostech studentů podaných po tomto datu je rozhodnuto do 30 dní od
doručení žádosti. O přiznání sociálního stipendia rozhoduje prorektor pro studium. Rozhodnutí
bude v souladu s § 69a zákona doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému.

9.

Proti rozhodnutí o sociálním stipendiu lze podat odvolání do 30 dní od jeho oznámení, a to
prostřednictvím studijního odboru Rektorátu VUT. Odvolacím orgánem je rektor.

10. Stipendium se vyplácí bezhotovostně na účet studenta. Studenti jsou povinni zadat číslo účtu do
informačního systému VUT o označit účet určený pro výplatu stipendií. Výplata stipendia se
provádí pouze na účty vedené v české měně u bank se sídlem v České republice.
11. Stipendium se vyplácí v intervalech za měsíce říjen–prosinec, leden–duben a květen–červenec
zpětně, CVIS připraví podklady pro zúčtování stipendia nejpozději 15. každého měsíce
následujícího po intervalu a předá je prorektorovi pro studium k podpisu. Stipendium bude
zasláno na studentův účet nejpozději do 20. dne v měsíci následujícím po každém intervalu.
12. Výše sociálního stipendia činí čtvrtinu výše základní sazby minimální mzdy měsíčně s tím, že takto
určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 8
Závěrečná ustanovení
1.

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