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SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 
 
 
 

UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM 
 
 

ČÁST PRVNÍ  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

 
Článek 1  

 
1. Podle § 91 odst. 2 d) 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 části 
šesté Stipendijního řádu Vysokého učení technického v Brně v platném znění (dále jen stipen-
dijní řád) může být studentovi přiznán příspěvek na ubytování (dále jen ubytovací stipendium).  

 
2. Podle § 91 odst. 3 zákona a podle části sedmé Stipendijního řádu může být studentovi v případě 

tíživé sociální situace přiznáno stipendium (dále jen sociální stipendium).  
 

 
ČÁST DRUHÁ  

UBYTOVACÍ STIPENDIUM  
 

Článek 2  
Kritéria pro přiznání ubytovacího stipendia 

 
1. Kritéria pro přiznání ubytovacího stipendia stanovuje čl. 9 Stipendijního řádu.  



2. Ubytovací stipendium se vyplácí po dobu standardní doby studia v příslušném studijním pro-
gramu. Standardní doba studia je dána studijním plánem akreditovaného studijního programu.  

 
3. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z Matriky studentů.  
 
4. Podle čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu bude ubytovací stipendium přiznáno rovněž zahraničním 

studentům přijímaným na VUT v rámci programu LLP/Erasmus.  
 

 
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.  
 
3. Žádosti studentů pokračujících na VUT v následujícím roce zůstávají v platnosti. Na adrese 

http://stipendium.vutbr.cz je student povinen zkontrolovat si všechny údaje v již podané žádosti, 
zejména číslo svého účtu a jeho potvrzení v systému. Výplata se provádí pouze na účty vedené 
u bank v ČR. Studenti, kteří zjistí v čísle účtu nesrovnalosti nebo mění číslo svého účtu, jsou po-
vinni vytisknout si formulář o zavedení čísla účtu v aplikaci http://stipendium.vutbr.cz a řádně 
podepsaný jej odevzdat na studijním oddělení fakulty. Bez tohoto potvrzení čísla účtu nelze sti-
pendium vyplatit. Pokud si student podá žádost, zadá účet, ale písemně ho nepotvrdí, bude každý 
týden automaticky vyzýván k potvrzení účtu. Odpovědná pracovnice studijního oddělení fakulty 
nebo vysokoškolského ústavu (ÚSI) je povinna zavést tuto změnu neprodleně do informačního 
systému.  

 
4. Studenti, kteří podávají první žádost o ubytovací stipendium, jsou povinni si vytisknout formulář 

žádosti o zavedení čísla účtu v aplikaci http://stipendium.vutbr.cz a řádně podepsaný jej ode-
vzdat na studijním oddělení fakulty nebo vysokoškolského ústavu (ÚSI). Bez tohoto písemného 
potvrzení čísla účtu nelze stipendium vyplatit. Pokud si student podá žádost, zadá účet, ale pí-
semně ho nepotvrdí, bude každý týden automaticky vyzýván k potvrzení účtu. Odpovědná pra-
covnice studijního oddělení fakulty nebo vysokoškolského ústavu (ÚSI) je povinna zavést tento 
údaj neprodleně do systému.  

 
5. Nové žádosti lze podávat pouze v průběhu aktuálního čtyřměsíčního intervalu (viz čl. 4 odst. 2). 

Na žádosti o přiznání ubytovacího stipendia v uplynulých čtyřměsíčních intervalech nebude brán 
zřetel.  

 
6. K odstranění některých problémů a kolizí slouží tzv. reklamační kód. Případná reklamace je ře-

šena pouze po uvedení reklamačního kódu a pouze elektronicky prostřednictvím oficiálního 
školního emailu studenta na adrese stipendium@vutbr.cz. Na reklamace podané po 15. dni mě-
síce následujícího po měsíci výplatním nebude brán zřetel. 

 
7. Na adrese http://stipendium.vutbr.cz je student průběžně informován o tom, zda splňuje kritéria 

podle čl. 2 odst. 1. Pokud kritéria nesplňuje, dostává o této skutečnosti na uvedené adrese vyčer-
pávající informace.  



8. Na otázky a připomínky studenta, které jsou v těchto informacích zodpovězeny, nebude reago-
váno.  

 
9. Všechny změny musí být provedeny v aktuálním čtyřměsíčním intervalu. Na změny vztahující 

se k uplynulým čtyřměsíčním intervalům nebude brán zřetel.  
 
 

Článek 4  
Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia  

 
1. Ubytovací stipendium může být studentovi přiznáno za kalendářní měsíc, pokud celý tento ka-

lendářní měsíc splňuje podmínky podle čl. 2 odst. 1.  
 
2. Rozhodnutí se vydává a ubytovací stipendium vyplácí ve čtyřměsíčních intervalech, tj. za měsí-

ce září–prosinec, leden–duben a květen–srpen zpětně. Definitivní oznámení o přiznání či nepři-
znání ubytovacího stipendia bude zveřejněno na adrese http://stipendium.vutbr.cz vždy nejpoz-
ději 4. dne v měsíci následujícím po čtyřměsíčním intervalu. Toto zveřejnění má charakter zve-
řejnění na úřední desce. 

 
3. Uchazeč o studium se dle § 61, odst. 1 zákona stává studentem dnem zápisu do studia. Předchá-

zí-li den zápisu začátku akademického roku, náleží studentovi při splnění podmínky čl. 4 odst. 1 
za tyto měsíce ubytovací stipendium. Toto stipendium bude studentům prvních ročníků bakalář-
ských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů vyplaceno zpětně v nej-
bližším dalším výplatním termínu následujícím po měsíci, v němž nárok vznikl.  

 
4. Oznámení o přiznání či nepřiznání ubytovacího stipendia je student povinen vytisknout a písem-

nost si uschovat.  
 
5. CVIS připraví podklady pro zúčtování stipendia nejpozději 10. každého měsíce následujícího po 

čtyřměsíčním intervalu a předá je prorektorovi k podpisu. Ubytovací stipendium bude zasláno na 
studentův účet nejpozději do 15. dne v měsíci následujícím po čtyřměsíčním intervalu.  

 
 

Článek 5  
Ubytovací stipendium pro zahraniční studenty  

přijímané na VUT v rámci programu LLP/Erasmus  
 

1. Zahraniční studenti přijímaní v rámci programu LLP/Erasmus při příjezdu podepisují žádost 
o ubytovací stipendium na příslušné přijímací fakultě nebo vysokoškolském ústavu (ÚSI), žá-
dost předají na oddělení mobilitních programů rektorátu. Na základě této žádosti jim bude vydá-
no rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro celou dobu studia na VUT v Brně v daném 
kalendářním roce.  

 
2. Stipendium je jim vypláceno v hotovosti na pokladně rektorátu.  

 
 

Článek 6  
Výše ubytovacího stipendia  



1. Výše ubytovacího stipendia je určena rozhodnutím rektora.  
 
2. Zahraničním studentům, kterým bylo vydáno rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia podle 

čl. 5, přísluší alikvotní část této částky podle délky jejich pobytu na VUT a vyplácí se na začátku 
pobytu na období připadající na příslušný kalendářní rok, resp. v lednu na zbývající část pobytu. 
Alikvotní část se počítá s přesností na kalendářní dny. Ubytovací stipendium za neúplné měsíce 
se vypočte vydělením měsíčního stipendia celkovým počtem dnů v daném měsíci a vynásobe-
ním počtem dnů strávených v tomto měsíci na VUT.  

 
3. Výši ubytovacího stipendia lze u studentů programu LLP/Erasmus určit na základě rozhodnutí 

rektora pro předchozí čtyřměsíční výplatní interval.  
 

 
Článek 7  

Ukončení vyplácení ubytovacího stipendia  
 

1. Jestliže student přestane v některém měsíci akademického roku splňovat kritéria podle čl. 2 odst. 
1, je mu výplata ubytovacího stipendia zastavena.  

 
2. Student ztrácí nárok na ubytovací stipendium za kalendářní měsíc, v němž nabylo právní moci 

nesplnění některého z kritérií podle čl. 2 odst. 1.  
 
3. Student-příjemce ubytovacího stipendia je povinen studijnímu oddělení fakulty nebo vysoko-

školského ústavu (ÚSI) okamžitě písemně hlásit každou změnu, která má podle čl. 9 Stipendij-
ního řádu vliv na přiznání ubytovacího stipendia. Odpovědný zaměstnanec neprodleně provede 
tuto změnu v informačním systému.  

 
4. Nenahlášení změny je ve smyslu § 64 zákona disciplinárním přestupkem se všemi důsledky, 

které z toho podle zákona a obecných právních předpisů vyplývají.  
 
 

ČÁST TŘETÍ  
SOCIÁLNÍ STIPENDIUM  

 
Článek 8  

 
1. Žádost o sociální stipendium se podává písemně na formuláři uvedeném na adrese http://stipen-

dium.vutbr.cz prostřednictvím studijního oddělení fakulty nebo vysokoškolského ústavu (ÚSI), 
nedílnou součástí žádosti je potvrzení podle odst. 3.  

 
2. Sociální stipendium se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle § 17 zá-

kona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., jestliže roz-
hodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životní-
ho minima rodiny a koeficientu 1,5. 

 
3. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením „Sdělení pro účely přiznání sti-

pendia“ vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory. Potvrzení pro účely přiznání 
stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. 



4. Nezbytnou náležitostí žádosti je závazek studenta informovat neprodleně studijní oddělení fakul-
ty nebo vysokoškolského ústavu (ÚSI) 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 nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do 

studia, pokud mu nebyl přídavek na dítě podle § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. přiznán po zápisu do studia; 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 soci-
ální stipendium nevzniká za měsíce červenec a srpen.  

 
7. Nárok na sociální stipendium je průběžně zobrazován na adrese http://stipendium.vutbr.cz.  
 
8. Stipendium se vyplácí bezhotovostně na účet studenta. Studenti jsou povinni si vytisknout for-

mulář žádosti o zavedení čísla účtu v aplikaci http://stipendium.vutbr.cz a řádně podepsaný jej 
odevzdat na studijním oddělení fakulty nebo vysokoškolského ústavu (ÚSI). Bez písemného po-
tvrzení čísla účtu odevzdaného studijnímu oddělení nebo vysokoškolského ústavu nelze stipen-
dium vyplatit. Výplata se provádí pouze na účty vedené u bank v ČR. Pokud si student podá žá-
dost, zadá účet, ale písemně ho nepotvrdí, bude každý týden automaticky vyzýván k potvrzení 
účtu. Odpovědná pracovnice studijního oddělení fakulty nebo vysokoškolského ústavu (ÚSI) je 
povinna zadat tento údaj neprodleně do informačního systému. 

 
9. Pro ubytovací a sociální stipendium stačí jedno aktuální potvrzení čísla účtu.  
 
10. Stipendium se přiznává a vyplácí v intervalech za měsíce září–prosinec, leden–duben a květen–

červen zpětně, CVIS připraví podklady pro zúčtování stipendia nejpozději 10. každého měsíce 
následujícího po čtyřměsíčním intervalu a předá je prorektorovi k podpisu. 

 
11. Výše sociálního stipendia činí 1620 Kč měsíčně. 
 
 

ČÁST ČTVRTÁ  
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 
Článek 9  

 
1. Tato směrnice ruší Směrnici rektora č. 14/2007.  
 
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 
 
 
 
 

V Brně 9. dubna 2008            Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA  


