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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), dne 24. dubna 2001 pod čj. 16 262/2001-30 změny a doplnění 

Stipendijního řádu Masarykovy univerzity v Brně.  

 

          .......................................... 

       Ing. J. Beneš, CSc. 

         ředitel odboru vysokých škol 

 

I.  

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ  

STIPENDIJNÍHO ŘÁDU  

MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

 

Článek 1 

Stipendijní řád Masarykovy univerzity v Brně se mění a doplňuje takto: 

1. V čl. 2 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno g), které 
zní: 

„g) na podporu studia občanů České republiky v zahraničí podle § 91 odst. 3 písm. a) zákona 
(dále jen „stipendia do zahraničí“).“. 

2. V čl. 2 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: 

„Stipendium za tvůrčí výsledky je určeno též k podpoře zveřejnění výsledků řešených 
projektů na MU například aktivní účastí studenta na konferenci nebo jiné odborné akci.“. 

3. V čl. 2 odstavec 5 zní: 

„5. Stipendium zvláštní podle odstavce 1 písm. d) může být přiznáno k úhradě zvýšených  
nákladů studenta při 

a)  akcích organizovaných MU nebo jednotlivými fakultami a stanovených v rámci 
studijních programů, 

b)  akcích organizovaných MU nebo jednotlivými fakultami, souvisejících s výukou 
stanovenou mimo rámec studijních programů, 

c)  výkonu funkce člena orgánu reprezentace vysokých škol.“. 

4. V čl. 2 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

„8. Stipendium do zahraničí podle odstavce 1 písm. g) se přiznává studentům - občanům 
České republiky, kteří jsou vysíláni v rámci mezinárodních výměnných programů (zejména 
SOCRATES II - ERASMUS, smlouvy o spolupráci fakult a MU se zahraničím) ke studiu do 
zahraničí.“. 
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5. V čl. 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec, který zní: 

„3. Stipendium pro cizince se poskytuje studentům - cizincům, kteří studují na MU 
a jednotlivých fakultách v rámci mezinárodních výměnných programů (zejména SOCRATES 
- ERASMUS, smlouvy o spolupráci fakult a MU se zahraničím).“. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.  

 

Článek 2 

1. Tyto změny a doplnění Stipendijního řádu Masarykovy univerzity v Brně byly schváleny 
podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Masarykovy univerzity 
v Brně dne 26. března 2001. 

2. Tyto změny a doplnění Stipendijního řádu Masarykovy univerzity v Brně nabývají 
platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., v. r. 

rektor 


