
POKYNY KE SBĚRU ŽÁDOSTÍ O STIPENDIUM V PŘÍPADĚ TÍŽIVÉ SOCIÁLNÍ 

SITUACE (SOCIÁLNÍ STIPENDIUM) V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017 

 

Vážení studentky a studenti, následující informace čtěte, prosím, pečlivě: 

 

 Sběr žádostí o sociální stipendium probíhá od 1. do 20. listopadu 2016. Žádostí se 

rozumí originál nebo úředně ověřená kopie dokumentu s názvem Sdělení pro účely 

přiznání stipendia (vydá příslušný Úřad práce), ve kterém je potvrzeno, že žadatel má 

nárok na přídavek na dítě v období od října nebo listopadu 2016 a současně žadatelův 

rozhodný příjem v rodině za rok 2015 zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě 

nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50. Rozhodný příjem v 

rodině za rok 2015 Úřad práce potvrzuje od října 2016! Důrazně upozorňuji, že je třeba 

zkontrolovat období, pro které je přiznání přídavku na dítě ve „Sdělení“ potvrzeno. 

Potvrzení za září 2016 nelze uplatnit! 

 Dokument označte svým UČO a telefonním kontaktem a dodejte jej v uvedené 

lhůtě na adresu: Studijní odbor RMU, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, obálku opatřete 

heslem: Sociální stipendium. Na žádosti, které budou neúplné, ze kterých vyplyne, že 

žadatelův příjem převyšuje součin částky životního minima a koeficientu 1,5 nebo, které se 

budou vztahovat k nesprávnému období, nebude brán zřetel.  

Součástí sběru žádostí o stipendium v případě tíživé sociální situace studenta je také 

elektronické podání žádosti v IS MU. Je tedy nutné, aby žadatelé o sociální stipendium 

nejen zaslali potřebné dokumenty na RMU, ale také podali žádost elektronicky na adrese: 

https://is.muni.cz/auth/stipendia/soc_stip_zadosti.pl Na tomto místě je také možno sledovat, 

zda již byla žádost potvrzena. 

  Upozorňuji i na druhou podstatnou a zákonem stanovenou podmínku nároku na 

sociální stipendium - Vaše studium nesmí překročit standardní dobu studia pro příslušný 

studijní program (nejedná se o standardní dobu studia zvýšenou o jeden rok pro účely 

vyměřování poplatku za studium). 

Pokud IS hlásí, že žádost o sociální stipendium nelze podat, protože k určitému datu 

student překračuje standardní dobu studia, lze podat žádost do dne předcházejícího tomuto 

datu. Např. IS napíše, že žádost nelze podat, protože student od 15. 7. překračuje standardní 

dobu studia, v tom případě lze žádost podat do 14. 7. 

Student je povinen oznámit Studijnímu odboru RMU, že přestal splňovat 

kteroukoli z podmínek pro přiznání sociálního stipendia, není-li tato skutečnost zjistitelná 

z matriky studentů. 

 Právní podklad pro realizaci výplaty tohoto stipendia naleznete v ustanovení § 91 

odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., v zákoně č. 117/1995 Sb. a v Opatření rektora č. 6/2016 

(zveřejněném na dokumentovém serveru IS MU).  

Pro vyplacení jakéhokoliv stipendia na MU je třeba mít v IS MU vložené číslo 

běžného bankovního účtu (vedeného u banky v ČR v Kč).  

Žadatelé pocházející z jiných zemí než z ČR mají na sociální stipendium nárok pouze 

v případě, že v ČR pobírají přídavky na dítě. 

Další informace o sociálním stipendiu naleznete zde: 

http://www.muni.cz/study/attributes/scholarships#sociální 

 

Děkuji za pochopení       

 

Brno 30. září 2016      Karolína Ivánková, SO RMU  
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