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Zákon o vysokých školách I.
(2) Stipendia hrazená z dotace nebo z příspěvku mohou být studentům přiznána
a) za vynikající studijní výsledky,
b) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k
prohloubení znalostí,
c) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu8e).
d) v případě tíživé sociální situace studenta,
e) v případech zvláštního zřetele hodných.

Zákon o vysokých školách II.
(3) Stipendium podle odstavce 2 písm. d) se přiznává též studentům, kteří mají nárok na přídavek na
dítě podle zvláštního právního předpisu21a), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely
přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium
se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce; měsíční výše stipendia
odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše
stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Nárok na stipendium prokazuje student
písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek
přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku
nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání
stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na
stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

Stipendia v případě tíživé sociální situace
Státní stipendia dle odst. 2, písm. d) a odst. 3 zákona
◦ Prokazování stanoví zákon:
◦ Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost
orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro
účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního
minima rodiny a koeficientu 1,5.
Fakultní stipendia dle Stipendijního řádu čl. 2, odst. 2b, písm. c)
◦ Prokazování stanoví fakulta, např. takto:
◦ Náklady na bydlení žádajícího studenta
◦ Zaměstnání, brigády žádajícího studenta
◦ Příjmy rodičů žádajícího studenta
◦ Rodinná situace, případě další skutečnosti o žádajícím studentovi

Zdroje vyplácení fakultních sociálních
stipendií dle Stipendijního řádu
Státní příspěvek nebo dotace
◦ Centrální prostředky fakult, institucionální plán (strategické priority)…
Stipendijní fond
◦ Zdroji stipendijního fondu jsou převody poplatků za studium podle § 58 odst. 6 a převody daňově
uznatelných výdajů podle zvláštního předpisu.
◦ Stipendijní fondy jsou spravovány po jednotlivých fakultách, příjmy z poplatků za delší studium od
studentů fakulty A jsou připsány do SF fakulty A.
Udělování
◦ Nejsou nároková; fakulta se může rozhodnout, že je nebude vyplácet, a to zejména s ohledem
na rozpočtovou situaci a stav Stipendijního fondu.

Informace o možnosti získat sociální
stipendium
Internetové stránky rektorátu
https://www.amu.cz/cs/studium/stipendia-a-poplatky/
Internetové stránky fakult
https://www.damu.cz/cs/studium/stipendia/
https://www.famu.cz/cs/studium/stipendia/
https://www.hamu.cz/cs/studium/stipendia/

