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 ______________________________________________________________________________ 

 

 

Č.j.: 0037/08/51939                                                                            V Praze dne 18.11.2008 

 

 

 

  

Směrnice kvestora ČVUT č. 88/2008 

 
pro přiznávání a výplatu stipendií na ubytování 

 

 

 

 

  Touto směrnicí se ruší směrnice č.64/2005 včetně všech dodatků 

 

 

Čl. 1 

Stipendium na ubytování 

 

(1) Rektor a děkani fakult ČVUT svým rozhodnutím přiznávají podle stipendijního řádu ČVUT 

studentům fakulty nebo ústavu stipendia na ubytování z prostředků přidělených MŠMT ze 

státního rozpočtu formou dotace, a to za podmínek stanovených následujícími ustanoveními.  

(2) Student o stipendium nemusí ţádat, jedná se o nárokový poţitek. Stipendium přiznávají 

děkani nebo rektor.  

Čl. 2 

Nárok na stipendium na ubytování 

 

(1) Student/ka ČVUT má na stipendium na ubytování nárok pro období, na něţ se stipendium  

přiznává, jestliţe k datu sběru dat do Sdruţených informací matrik studentů (SIMS) 

rozhodnému pro to které období, splňuje podmínky podle příkazu rektora č. 7/2006. 

(2) Podkladem pro přiznání stipendia jsou údaje ze SIMS k datu sběru dat do SIMS. Údaje pro 

sběry SIMS ověřují studijní útvary v databázi ČVUT. 

(3) Pro stanovení poměrné části stipendia na ubytování pouţije VIC aktuální údaje o ukončení 

studia z databází KOS. Pokud fakulta u studentů řádně nevyplní datum ukončení studia, pak 

fakulta částku stipendia, na kterou student neměl z důvodu ukončení studia nárok, uhradí 

z vlastních zdrojů. Ubytovací stipendium vyplácené za rozhodné období nebude studentům 

vyplaceno za dny po ukončení studia, kdy jiţ nebyli řádnými studenty ČVUT. 

 

 

Čl. 3 

Období pro přiznání stipendia na ubytování 

 

(1) Stipendium na ubytování se přiznává na tři období v kalendářním roce a to na: 

 říjen aţ prosinec………………………………. s výplatním termínem 15. 01, 

 leden aţ březen…………………………………s výplatním termínem 15. 04, 

 duben aţ červen………………………………...s výplatním termínem 15. 07. 

 Studenti doktorského studia mají nárok na stipendium na ubytování jedenáct měsíců 

ročně ………………………... ………….s dalším výplatním termínem 15.10. 



 

 

 

Připadne-li výplatní termín na sobotu, neděli nebo svátek, bude výplata provedena v nejblíţe 

následujícím pracovním dnu. 

 

(2) Rozhodné sběry dat pro přiznání stipendia na ubytování: 

 pro období říjen aţ prosinec je rozhodný sběr dat do SIMS k 31. 10., 

 pro období leden  aţ březen je rozhodný sběr dat do SIMS k 31. 12., 

 pro období duben aţ červen  je rozhodný sběr dat do SIMS k 31. 03. 

 pro období červenec aţ září (pouze doktorandi)  je rozhodný sběr dat do SIMS k 30.06. 

 
 

 

Čl. 4 

Výše stipendia na ubytování 

 

Výši  stipendia na ubytování ve stipendijním období vyhlašuje rektor svým opatřením.  

 

 

Čl. 5 

Přiznání  stipendia na ubytování 

 

(1) Stipendium na ubytování pro dané stipendijní období se přiznává studentovi rozhodnutím, 

děkana fakulty nebo rektora, a to ve výši stanovené podle čl. 4.  

Rozhodnutí ve formě seznamu přiznaných stipendií se doručuje prostřednictvím úřední desky 

součástí ČVUT (fakult a vysokoškolských ústavů); doba vyvěšení je 8 dnů a její počátek je 

10.1, 10.4., 10.7., 10.10..  

 

 

Čl. 6 

Výplata stipendia na ubytování 

 

(1) Stipendia na ubytování se vyplácí v termínech dle čl. 3.  

 

(2) Stipendium se vyplácí zpravidla bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený 

v českých korunách, který student písemně anebo elektronicky prostřednictvím KOS oznámí 

na studijní útvar fakulty nebo ústavu, a to nejpozději do 31.10. daného akademického roku. 

 

(3) Pokud student nepředá na studijní útvar informace pro bezhotovostní výplatu, bude stanoven 

děkanem nebo rektorem náhradní způsob výplaty stipendia. 

 

(4) Stipendia vyplácená náhradním způsobem a nevyzvednutá v řádném výplatním termínu ani do 

konce promlčecí doby, která je v tomto případě 3 roky a běţí ode dne následujícího po 

výplatním termínu určeném v čl.3., propadají ve prospěch fondu účelově určených prostředků 

ČVUT. Vrácená stipendia budou evidována na tomto fondu a dále budou takto uloţené 

finanční prostředky pouţity výhradně na výplatu ubytovacích stipendií v dalším období,  a to 

v souladu s Pravidly pro poskytování dotace na stipendia na ubytování. Nevyplacená 

stipendia,  po uplynutí promlčecí lhůty, převedou jednotlivé součásti formou VOF 

(vnitroorganizační fakturace) na účetní středisko Škola. Nedílnou součástí VOF je jmenný 

seznam nevyplacených stipendií. 

 

(5) Stipendium na ubytování, které bylo přiznáno, se vyplácí i za poměrnou část rozhodného 

období, kdy byl student řádným studentem ČVUT. 

 



 

 

 

 

Čl. 7 

Společná ustanovení 

 

(1) Ţádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání stipendia na ubytování a nevyplacené přiznané 

stipendium na ubytování podle čl. 5 podává student rektorovi (na fakultách prostřednictvím 

děkana). 

 

(2) Otázky neupravené ustanoveními této směrnice, se posuzují podle obecných ustanovení 

stipendijního řádu. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Petr Pětioký, MBA 

                                                                                                      kvestor ČVUT 

 

 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. 


