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Informace k vyúčtování 

prázdninové praxe 
 
 
Dle opatření děkana o Stipendijních programech LF MU, je studentům pregraduálního 
studia poskytována úhrada za zvýšené náklady na prázdninovou praxi, která je povinnou 
součástí studia, v rámci tzv. Stipendijního programu na podporu prázdninových praxí. 
Stipendium je určeno studentům, kteří v období prázdnin, tj. červen – září, vykonají 
prázdninovou praxi mimo místo svého trvalého bydliště na území ČR.  
 
Stipendium se poskytuje v tomto rozsahu: 

a) Příspěvek na ubytování ve výši do 100 Kč denně, koná-li se praxe mimo bydliště 
studentů a nemohou-li být ubytováni bezplatně. Tento náklad student dokládá 
potvrzením o zaplacení ubytování (např. doklad o platbě kolejí), v případě ubytování 
u fyzické osoby (nájem, pronájem), kopií ubytovací smlouvy.  

b) Příspěvek na cestovné při denním dojíždění z místa trvalého bydliště do místa 
vykonávání praxe a zpět se poskytuje ve výši nejlevnějšího dopravního prostředku, 
maximálně do výše 30 Kč za jednu jízdu.  

c) Příspěvek na cestovné z místa bydliště při nástupu na praxi a cestovné zpět  
po ukončení praxe, se poskytuje do výše 100 Kč na jednu jízdu, za použití 
nejlevnějšího dopravního prostředku. Během praxe se jízdné nehradí. 

d) Příspěvek na další nezbytné náklady spojené s vykonáním praxe, například pojištění 
odpovědnosti proti způsobeným škodám, je možné proplatit do výše  
100 Kč na jeden den praxe. 

 
Důležitá upozornění 

• Stipendium může být přiznáno na základě včas podané žádosti, nejdéle  
do 30. 9. příslušného kalendářního roku. Žádost student podává u referentky 
Studijního oddělení LF MU na formuláři dostupném na webu LF MU (viz Žádost o 
vyúčtování prázdninové praxe). Žádost musí být řádně vyplněná, podepsaná 
studentem, opatřená podpisem odpovědné osoby a razítkem zdravotnického 
zařízení. 

• Součástí žádosti jsou řádně doložené, na zvláštním papíru nalepené jízdenky tak, 
aby byla čitelná cena i datum i datum jízdy. Data na jízdenkách musí být shodná 
s daty konání praxe.  

• Místenky, zavazadla, jízdy soukromým vozidlem a nečitelné jízdenky se neproplácí.  

• Přiznání stipendia a jeho výši posuzuje a schvaluje proděkan pro záležitosti studentů.  
 


