
Pravidla pro přiznávání sociálních stipendií 

v akademickém roce 2018 – 2019 
1) Sociální stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta má charakter 

sociální dávky. Sociální stipendia se nezapočítávají do příjmů rodiny pro výpočet sociálních 

dávek a jsou osvobozena od daně z příjmů. Sociální stipendium lze přiznat i zpětně, žádosti 

o zpětné přiznání stipendia lze podávat průběžně. Pro každý nový akademický rok je nutné 

podat novou žádost o přiznání sociálního stipendia. Student o sociální stipendium žádá na 

studijním oddělení fakulty. Formulář žádosti je uveden na internetových stránkách ČVUT 

v Praze Fakulty dopravní https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/formuláře/celouniverzitní 

formulare html - žádost o sociální stipendium, vyplňuje se výhradně elektronicky a vytištěný 

a podepsaný žadatelem se odevzdá na studijním oddělení. 

2) Žádost o sociální stipendium na akademický rok 2018 – 2019 je nutné podat nejpozději 

do 19. října 2018 na studijní oddělení FD (pro zařazení do výplaty za 4. čtvrtletí 2018). 

3) Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením přiloženým k žádosti 

o sociální stipendium, vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory České 

republiky, že příjem rodiny studenta nepřekročil 1,5 násobek životního minima (počítáno dle 

metodiky pro přídavky na dítě). 

4) Potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory přiložené k žádosti o sociální stipendium 

na akademický rok 2018 – 2019 musí být vystaveno odborem státní sociální podpory České 

republiky v období od 01.10.2018 do dne podání žádosti. 

5) Student FD, kterému bude sociální stipendium pro akademický rok 2018 – 2019 na základě 

žádosti přiznáno, obdrží na studijním oddělení „Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia“. 

6) Sociální stipendium je vyplaceno bezhotovostně na bankovní účet studenta vedený v českých 

korunách, který student uvedl v systému KOS. Převod je proveden nejpozději do 14 dnů po 

přijetí příspěvku na sociální stipendia z MŠMT. Sociální stipendium se vyplácí čtvrtletně 

zpětně ve výši jedné čtvrtiny základní sazby minimální mzdy (k 1. 1. 2018 se jedná o částku 

3 050 Kč měsíčně). 

7) Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní 

měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání stipendia. Nárok na sociální stipendium 

nevzniká v měsíci červenci a srpnu. 

8) Student je povinen podle čl. 12 odst. 1 Stipendijního řádu ČVUT v Praze oznámit studijnímu 

oddělení změnu rozhodných skutečností pro přiznání stipendia písemně nejpozději do 30 dnů 

ode dne nastalé skutečnosti. Jestliže tak neučiní, porušuje povinnost dodržovat vnitřní 

předpisy vysoké školy a jejich součástí dle § 63 odst. 2 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon), což je kvalifikováno jako 

disciplinární přestupek, za který lze uložit podle § 65 odst. 1 zákona sankci spočívající až ve 

vyloučení ze studia. 
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v. r. 

proděkan pro pedagogickou činnost 

V Praze dne 4. září 2018 
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