
ŽÁDOST  
O PŘIZNÁNÍ SOCIÁLNÍHO STIPENDIA 

(ve smyslu zák. 111/1998 Sb., § 91, odst.3) 

 

Žádám o přiznání sociálního stipendia podle odst. 3 § 91 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona 

č. 261/2007 Sb. K této žádosti uvádím následující údaje:  

 

Příjmení, jméno studenta: ……………………………………………..……...……………………………………………..…… 

Fakulta:   …………………………………………………………………………………..……………..……… 

Typ studijního programu*:   bakalářský   –   navazující   –   doktorský 

Studijní program:   …………………………….…………………………………………………………………………… 

Osobní číslo studenta ve studijní agendě (STAG):  ………………………..………………………………….………….. 

 

Žádám o vyplácení sociálního stipendia na svůj bankovní účet (v českých korunách) vedený  

u českého peněžního ústavu:  …………………………………………………………….………………………………... 

předčíslí účtu: ……………………… číslo účtu: ……………………………………………… kód banky: ……………..……… 

Uvedené číslo účtu jsem:  

o již vložil do agendy STAG 

o dosud nevložil do agendy STAG  

 

Ke své žádosti přikládám originál platného písemného potvrzení s názvem „Sdělení pro účely 

přiznání stipendia“ vydaného orgánem státní sociální podpory v ……………………………………...………... 

……………………………………… dne …….…………….…  na období ………………..…………….................................. 

O přiznání sociálního stipendia žádám: 

o na celý akademický rok: ………………………………..  

o jen na část ak. roku …………..……., a to jen na měsíce:  ………….….……… až ……….……………… 

 

Žádost předkládám dne …………………………  a svým podpisem stvrzuji správnost výše uvedených 
údajů.          

 

…………………….…………………………… 

          podpis studenta 
 

Poučení: 
Nárok na sociální stipendium ve smyslu zák. 111/1998, § 91, odst. 3, o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 
má student, který studuje ve standardní době svého studijního programu a kterému současně bylo  příslušným 
orgánem státní sociální podpory  vydáno výše uvedené „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ na  základě skutečnosti, 
že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v tomto potvrzení 

nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek částky životního minima rodiny. O uvedených skutečnostech 
rozhoduje orgán státní sociální podpory. Vysoké škole přísluší pouze dohled nad průběhem standardní doby studia 
daného studenta a na to vázaném přiznání tohoto druhu sociálního stipendia. Kromě uvedených zákonných norem je 
přiznání sociálního stipendia řízeno dalšími právními normami vydanými orgány vlády a Stipendijním řádem JU. 
 
*nehodící se škrtněte   


