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Sociální stipendium 
 

 

 

Nárok na sociální stipendium, má podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,  

ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení čl. 8 Stipendijního řádu student 

prezenční formy studia, který má nárok na přídavek na dítě dle §17 zákona č. 117/1995 Sb.,  

o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jestliže rozhodné příjmy rodiny 

nepřevyšují ve sledovaném období 1,5 násobek životního minima rodiny. 
 

Splnění těchto podmínek je student povinen prokázat originálem potvrzení „Sdělení pro účely 

přiznání stipendia“. Toto potvrzení vydá studentovi na vlastní žádost příslušný úřad státní 

sociální podpory v místě trvalého bydliště. Potvrzení platí po dobu 21 měsíců od uplynutí 

sledovaného období, za který byl příjem rodiny zjišťován. 
 

Spolu se „Sdělením pro účely přiznání stipendia“ student odevzdá Žádost o přiznání 

sociálního stipendia s čestným prohlášením a vyplněným číslem bankovního účtu, na které 

má být stipendium poukazováno. Čestné prohlášení obsahuje závazek studenta informovat 

neprodleně (do 8 dnů) ekonomické oddělení o případné změně v překročení příjmů rodiny 

(1,5 násobku životního minima rodiny), o změně v přiznání přídavku na dítě nebo o dalších 

změnách majících vliv na přiznání sociálního stipendia. Jestliže neohlášením rozhodných 

skutečností nebo jejich ohlášením po stanovené lhůtě 8 dnů dojde k tomu, že studentovi bylo 

přiznáno a vyplaceno stipendium neoprávněně, je student povinen vzniklý přeplatek vrátit. 
 

Žádost o přiznání sociálního stipendia se všemi náležitostmi se podává elektronicky přes 

Informační systém Moggis a doprovází se „Sdělením pro účely přiznání stipendia“, které se 

dokládá originálem v písemné podobě na ekonomické oddělení. Žádost s přílohou je nutné 

podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do studia a při zápisu do vyššího ročníku 

nejpozději do 31. 10. daného akademického roku. Pakliže student splní podmínky až po výše 

uvedeném termínu, může žádost podat kdykoli v průběhu akademického roku, nejpozději do 

jednoho měsíce od splnění podmínek. 
 

Po ověření údajů v Matrice studentů SIMS bude studentovi do 30 dnů od sběrného data 

vydáno „Rozhodnutí o přiznání/nepřiznání sociálního stipendia“, ve kterém bude rozhodnuto, 

zda student má nebo nemá na stipendium nárok. 

Sociální stipendium se studentovi přiznává na akademický rok. 

Každý akademický rok je nutné podat novou žádost se všemi náležitostmi znovu. 
 

Nárok na sociální stipendium vzniká po standardní dobu studia za každý celý kalendářní 

měsíc, po který student splňuje podmínky pro jeho přiznání. Nárok na stipendium může být 

uplatněn za určité časové období pouze jednou (např. pouze na jedné vysoké škole - při 

souběžném studiu na více školách). Při ukončení či přerušení studia náleží stipendium pouze 

za celé měsíce studia. Sociální stipendium se neposkytuje za měsíce červenec a srpen. 
 

Sociální stipendia jsou vyplácena zpětně, zpravidla 2 x za akademický rok v následujících 

termínech: 

září, říjen, listopad, prosinec    vypláceno 15. 1. 

leden, únor, březen, duben, květen, červen  vypláceno 15. 7. 
 

Na základě § 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 

odpovídá měsíční částka stipendia jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy  

za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.  
 


