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Stipendijní řád Masarykovy univerzity v Brně 
(ve znění účinném od 24.4.2001 do 30.9.2005) 

 

Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Tento stipendijní řád upravuje obecnou strukturu stipendií poskytovaných 
studentům Masarykovy univerzity v Brně (dále jen „MU“) a stanoví způsob a 
podmínky jejich financování. 

(2) Bližší podmínky pro přiznávání stipendií stanoví stipendijní řády jednotlivých fakult 
v rámci daném tímto stipendijním řádem. 

 

Článek 2 

Druhy stipendií 

(1) Studentům MU mohou být přiznána stipendia: 

a) za vynikající studijní výsledky podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), (dále jen „zákon“) (dále jen „prospěchová stipendia“), 

b) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky 
přispívající k prohloubení znalostí podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona (dále jen 
„stipendia za tvůrčí výsledky“), 

c) v případech tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona 
(dále jen „stipendia sociální“), 

d) v případech zvláštního zřetele hodných podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona (dále 
jen „stipendia zvláštní“), 

e) v prezenční formě studia v doktorském studijním programu podle § 91 odst. 3 
písm. c) zákona (dále jen „stipendia doktorská“), 

f) na podporu studia cizinců na MU podle § 91 odst. 3 písm. b) zákona (dále jen 
„stipendia pro cizince“), 

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

(2) Stipendia uvedená v odstavci 1 mohou být opakujícími se plněními poskytovanými 
měsíčně, případně čtvrtletně nebo jednorázovou dávkou (stipendia uvedená 
v odstavci 1 písm. b) až d). 

(3) Stipendium za tvůrčí výsledky podle odstavce 1 písm. b) může být přiznáno i za 
vynikající disertační práci nebo jiný významný výsledek vědecké, výzkumné, 
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vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. 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. 

(4) Stipendium sociální podle odstavce 1 písm. c) může být přiznáno i k úhradě 
zvýšených nákladů spojených s pořízením učebnic, učebních textů a studijních 
pomůcek, pokud by byly pro studenta finančně nedostupné. 

(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. 

(6) Stipendium zvláštní podle odstavce 1 písm. d) může být přiznáno i za vzornou 
reprezentaci MU (zejména studijní, sportovní, uměleckou). 

(7) Je-li stipendium za tvůrčí výsledky a stipendium zvláštní podle odstavce 3 a 6 
přiznáváno formou ceny rektora vztahuje se na jejich posuzování Statut ceny 
rektora. Výši tohoto stipendia stanoví rektor. 

(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. 

 

Článek 3 

Stipendium doktorské  

(1) Studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu může být 
přiznáno doktorské stipendium až do výše dvojnásobku mzdového tarifu asistenta 
podle Vnitřního mzdového předpisu pro akademické pracovníky MU. 

(2) Při stanovení výše doktorského stipendia se přihlíží zejména: 

a) k dosaženým výsledkům vědecké a publikační činnosti, 

b) k dosaženým studijním výsledkům, 

c) k jiným zřetele hodným důvodům. 

(3) Studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu může být 
poskytnuto doktorské stipendium i podle čl. 2 odst. 1 písm. b) až d). 

(4) Celková výše doktorského stipendia přiznaného studentovi v prezenční formě studia 
v doktorském studijním programu nesmí přesáhnout výši uvedenou v odstavci 1. 
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Článek 4 

Stipendia pro cizince  

(1) Studentům-cizincům s výjimkou studentů-cizinců uvedených v odstavci 2 a 3 se 
stipendia přiznávají podle tohoto stipendijního řádu. 

(2) Na poskytování stipendií studentům-cizincům, kteří studují na MU v rámci 
mezivládních dohod, se vztahují zvláštní předpisy.1) 

(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). 

(4) Stipendia podle tohoto stipendijního řádu nelze přiznat studentům-cizincům, kteří 
studují ve studijních programech pro cizince v cizím jazyce podle § 58 odst. 5 
zákona.  

 

Článek 5 

Financování stipendií 

Stipendia jsou financována ze státního rozpočtu a z prostředků MU. 

 

Článek 6 

Výplaty stipendií 

(1) Stipendia jsou vyplácena v českých korunách v termínu stanoveném MU. 

(2) Nevyzvedne-li si student bez uvedení závažného důvodu stipendium v termínu 
stanoveném v odstavci 1, může být toto stipendium vyplaceno v nejbližším 
následujícím výplatním termínu. 

(3) Nevyzvedne-li si student stipendium ani v termínu stanoveném v odstavci 2, může 
orgán, který stipendium přiznal, rozhodnout o jeho odnětí. 

 

                                                 
1) Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 

Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti 
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Článek 7 

Společná a závěrečná ustanovení 

(1) Stipendijní řády jednotlivých fakult stanoví, které orgány rozhodují o přiznání 
stipendií a upraví podrobnosti postupu řízení o jejich přiznání. 

(2) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým 
senátem MU dne 31. května 1999. 

(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti od akademického roku 1999/2000. 

 

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. 

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 
 


