
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
 ______________________________________________________________________________ 

 
Č.j.:  020/06/Hor                                                                             V Praze dne 29. března 2006 

  
Směrnice kvestora ČVUT  č. 71/2006 

pro př iznávání a výplatu stipendií poskytovaných v př ípadě tíživé sociální situace studenta 
 

Čl. 1 
Stipendium poskytované v př ípadě tíživé sociální situace studenta 

 
Rektor a děkan svým rozhodnutím může přiznat podle Stipendijního řádu ČVUT studentům 
ČVUT stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta  z prostředků 
přidělených MŠMT ze státního rozpočtu formou příspěvku, a to za podmínek stanovených 
následujícími ustanoveními.  

(1) Student o stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta žádá. Formulář 
žádosti je uveden v příloze této směrnice a na webových stránkách ČVUT. K žádosti o 
stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta (dále jen Žádost) student 
přikládá písemné Oznámení o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního 
právního předpisu 1) vydané úřadem státní sociální podpory.   

 
Čl. 2 

Nárok na sociální stipendium 
 
(1) Student ČVUT má nárok na stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta  

jestliže mu byl přiznán přídavek na dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního právního 
předpisu 1) a tento nárok prokáže tím, že k Žádosti přiloží písemné Oznámení o přídavku na 
dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního právního předpisu 1 vydané úřadem státní sociální 
podpory. 

 
(2) Podkladem pro přiznání stipendia poskytovaného v případě tíživé sociální situace studenta je 

podaná Žádost s přiloženým Oznámením o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené výměře 
podle zvláštního právního předpisu 1) vydaným úřadem státní sociální podpory. Žádost student 
podává nejpozději do konce čtvrtletí ode dne zápisu do studia. Pokud studentovi vznikne 
nárok na stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta později, může 
podat Žádost kdykoliv v průběhu akademického roku.  Žádost student podává na příslušný 
studijní útvar fakulty, nebo ústavu, žádost je platná celý akademický rok. 

 
(3) V roce 2006 může být stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta 

přiznáno od 1. 1. 2006, na základě žádostí podaných do 15. 4. 2006. 
 
(4) Příslušný studijní útvar fakulty, nebo ústavu Žádost přijme, ověří její úplnost, zejména zda je 

přiloženo Oznámení o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního právního 
předpisu 1) vydané úřadem státní sociální podpory. Aktuální výši přídavku na dítě ve zvýšené 
výměře sleduje odbor pedagogiky RČVUT. 

 
(5) Studijní útvary fakult vyhotoví a předloží děkanům k podpisu Rozhodnutí o přiznání stipendia 

poskytovaného v případě tíživé sociální situace studenta žádajících studentů fakulty.  Studijní 
útvary ústavů vyhotoví a předloží rektorovi prostřednictvím odboru pedagogiky RČVUT 
k podpisu Rozhodnutí o přiznání stipendia poskytovaného v případě tíživé sociální situace 
studenta žádajících studentů ústavů. Po podpisu Rozhodnutí děkany, nebo rektorem,  
příslušná studijní oddělení doručí studentům Rozhodnutí o přiznání stipendia poskytovaného 
v případě tíživé sociální situace studenta do vlastních rukou. Rozhodnutí o přiznání stipendia 



poskytovaného v případě tíživé sociální situace studenta bude studentovi doručeno na 
studijních útvarech. 

 
(6) Studijní útvary elektronicky i písemně odešlou vždy s údaji k datům 31. 3 30. 6 a 31. 10 

sestavu studentů s nárokem na stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace 
studenta za dané období na Ekonomický a finanční odbor RČVUT (dále EaF). Žádosti, včetně 
přiložených Oznámení o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního 
právního předpisu 1) vydaných úřadem státní sociální podpory zůstávají uloženy na studijních 
útvarech. 

 
(7) Studijní útvary elektronicky zaevidují všechny údaje nutné pro výplatu stipendii 

poskytovaných v případě tíživé sociální situace studenta k datům 31. 3, 30. 6 a 31. 10 do 
studijního systému dle pokynu VIC. Fakulta, nebo ústav odpovídá za soulad sestavy odeslané  
EaF  a údajů zavedených do SIMS. 

 
(8) VIC zpracuje údaje ve studijním systému podle instrukcí správce databáze SIMS. VIC předá 

EaF elektronické podklady pro zpracování žádosti o příspěvek na stipendia poskytovaná 
v případě tíživé sociální situace studenta vycházející ze studijního systému. 

 
(9) EaF požádá MŠMT o poskytnutí příspěvku.  
 
(10) Po obdržení příspěvku z MŠMT EaF provede úpravu rozpisu příspěvku fakult a ústavů. 

Následně převede finanční prostředky.  
 
 

Čl. 3 
Období pro př iznání stipendia poskytovaného v př ípadě tíživé sociální situace studenta  

 
Student má nárok na stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta po 
standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro 
přiznání stipendia poskytovaného v případě tíživé sociální situace studenta tj: 

a) byl po celý měsíc studentem, 
b) podal Žádost s přiloženým Oznámením o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené výměře 

podle zvláštního právního předpisu 1) vydaným úřadem státní sociální podpory 
nejpozději poslední pracovní den před koncem čtvrtletí, 

c) dle přiložené Žádosti s přiloženým Oznámením o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené 
výměře podle zvláštního právního předpisu 1) vydaným úřadem státní sociální podpory 
splňoval celý měsíc podmínky pro přiznání stipendia, 

d) děkan, nebo rektor mu stipendium přiznal. 
         Nárok na stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta nevzniká v měsíci 

červenci a srpnu. 
 

Čl. 4 
Výše sociálního stipendia 

 
Výše  stipendia poskytovaného v případě tíživé sociální situace studenta je stanovena 
příslušným vládním nařízením.  

 
Čl. 5 

Výplata sociálního stipendia 
 
(1) Stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta se vyplácí čtvrtletně, 

zpětně.  
 



(2) Stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta je vypláceno bezhotovostně 
na bankovní účet vedený v českých korunách, který student uvede v Žádosti. Převod je 
proveden nejpozději do 14. dnů po přijetí příspěvku na stipendia poskytovaná v případě tíživé 
sociální situace studenta z MŠMT.  

 
(3) Vyjímečně může být stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta 

vyplaceno náhradním způsobem, na základě rozhodnutí děkana fakulty, který stanoví způsob 
a termín výplaty. 

  
(4) Nevyzvednutá stipendia poskytovaná v případě tíživé sociální situace studenta vyplácená 

náhradním způsobem budou řešena v souladu s Pravidly MŠMT pro poskytování příspěvku 
na stipendia poskytovaná v případě tíživé sociální situace studenta.  

 
 

Čl. 6 
Společná ustanovení 

 
(1) Student je povinen neprodleně oznámit příslušnému studijnímu útvaru všechny vzniklé 

skutečnosti mající vliv na výplatu stipendia poskytovaného v případě tíživé sociální situace 
studenta. Studijní útvar tyto skutečnosti vyhodnotí, oznámí EaF a zaznamená do studijního 
systému ČVUT. 

 
(2) Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání stipendia poskytovaného v případě tíživé 

sociální situace studenta a nevyplacení přiznaného stipendia poskytovaného v případě tíživé 
sociální situace studenta podává student děkanovi fakulty a rektorovi prostřednictvím  děkana 
fakulty, nebo ředitele ústavu. 

 
(3) Otázky neupravené ustanoveními této směrnice, se posuzují podle obecných ustanovení 

stipendijního řádu ČVUT. 
 

Projednáno AS ČVUT  dne 29. 3. 2006 
 
 
                                                                                               Ing. Pavel Horáček 
                                                                                                kvestor ČVUT 
 
 
 Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. 
 
1) § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění zákona č. 242/1997 Sb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Žádost o stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace 

studenta  
akademický rok 200..  / 200.. 

 
Fakulta / ústav  ……………………………………………………..……………..…………………… 
 
Příjmení , jméno, titul ……………………………………………..…………………………………..……… 
 
Osobní číslo ……………………………………… 
 
Trvalé bydliště …………………………………………………….…………………..……………… 
 
Kontaktní adresa ……………………………..…………….…………………………………………… 
 
Telefon  …..……………………….… E-mail ………………………………. 
 
O sociální stipendium žádám od …………………………….. 
 
 
Oznámení o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního právního 
předpisu 1) vydané  úřadem státní sociální podpory, které je nutno  přiložit k  žádosti, bylo 
vystaveno:  
 
Název a sídlo úřadu  ………………………………………………………..…………………………. 
Oznámení úřad státní sociální podpory  vystavil dne…………..………………….. 
 
Bankovní spojení 
Stipendium bude vyplaceno na číslo účtu vedené ve studijním systému ČVUT. 
 
Pokud student nemá ve studijním systému ČVUT číslo účtu zadané, bude mu stipendium 
vyplaceno na: 
Název a sídlo peněžního ústavu  
…………………………………………………..…………………………….. 
Číslo účtu …………………………………………….. 
 
 

Čestné prohlášení 
 
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a nezamlčel(a) jsem skutečnosti, které by 
měly vliv na výplatu stipendia poskytovaného v případě tíživé sociální situace studenta. 
Prohlašuji, že podávám jen jednu žádost o stipendium poskytované v případě tíživé sociální 
situace studenta. 
Jsem si vědom(a), že jsem povinen(a) neprodleně oznámit příslušnému studijnímu oddělení 
všechny vzniklé skutečnosti, které mají vliv na výplatu stipendia poskytovaného v případě tíživé 
sociální situace studenta. 
Stvrzuji  správnost uvedených údajů o bankovním spojení a souhlasím s jeho použitím pro příjem 
stipendia poskytovaného v případě tíživé sociální situace studenta. 
 
 
 
V…………………………………….Dne………………….….Podpis studenta(ky)…………………………………………..…….                        
 

 
Příloha: Originál, nebo ověřená kopie  Oznámení o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené 
výměře podle zvláštního právního předpisu 1) vystavené úřadem státní sociální podpory 

 


