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PRAVIDLA PRO UD ĚLOVÁNÍ MIMO ŘÁDNÉHO STIPENDIA  
PRO STUDENTY V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI  

 
 

Rektor může přiznat studentům mimořádné sociální stipendium v případě obtížné životní situace. 
 
1. Cíl mimořádného stipendia 

Cílem tohoto stipendia je pomoci studentům v obtížné životní situaci zmírnit či překonat dů-
sledky této situace v její prvotní fázi. 

Stipendium neřeší dlouhodobě nepříznivé podmínky studentů.  
 
2. 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 stu-
dijní povinnosti z důvodu náhlých změn ve studentově životě nebo jeho rodiny. 

 
3. Kdo je oprávněn žádat o mimořádné stipendium 

O toto stipendium může žádat student, který se dostal do situace dle bodu 2 a je v den podání 
žádosti studentem: 
� prezenční formy prvního studijního programu bakalářského, magisterského či doktorské-

ho studia po standardní dobu studia; 
� závislým na rodičích1 nebo oboustranným sirotkem; 
� který nedovršil 26 let. 

  
4. Kdy a kde lze o mimořádné stipendium žádat 

Žádost o stipendium lze podat kdykoliv během studia při splnění podmínek bodu 2 a 3.  
Opakovanou žádost lze podat jen výjimečně.  

Žádost se podává písemně2 na Útvar pro studijní záležitosti Rektorátu VUT s tím, že je stu-
dent 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 2 nasta-
la. 

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 si-
tuace týkající se bezprostředně jeho osoby, s výjimkou úmrtí rodiče⁄ů. 

 
5. Oprávněné orgány, opravné prostředky 

Rektor jmenuje stálou komisi pro posouzení žádostí o mimořádné stipendium. Komise je 
tříčlenná a její jednání neprodleně po doručení žádosti svolává a řídí prorektor pro studium 

                                                 
1 Označením rodič se rozumí i osoba nahrazující péči rodiče, na kterou je student odkázán výživou, jež nemohl ze 
závažných důvodů zajistit jeho rodič. 
2 Formulář žádosti je dostupný z adresy http://stipendium.vutbr.cz, záložka mimořádné soc. stipendium. 
 

 



a záležitosti studentů. Členy komise jsou jeden zástupce EK AS, jeden člen KAP AS VUT 
a jeden člen SK AS VUT. 

Komise k podané žádosti zaujme stanovisko, které sdělí prorektorovi pro studium a záležitos-
ti studentů. Prorektor postoupí stanovisko komise se svým vyjádřením rektorovi, který vydá 
rozhodnutí. 

Komise může jednat a rozhodovat per rollam. 

Proti rozhodnutí lze podat žádost o přezkoumání do 30 dnů od doručení. Žádost se podává 
rektorovi prostřednictvím prorektora pro studijní záležitosti. 

 
6. Důvody k přiznání mimořádného stipendia pro studenty v obtížné životní situaci 

Za situace odpovídající bodu 2 lze považovat: 
� 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. 

 
7. Přechodná a závěrečná 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. 

 
 
 

 
 
 
V Brně 10. dubna 2009 

Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA 
 


