
Vnitřní předpisy Masarykovy univerzity 

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 30. května 2005 pod čj. 18 320/2005-30 změny Stipendijního 
řádu Masarykovy univerzity v Brně.  

 

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

       Ing. J. Beneš, CSc. 

      ředitel odboru vysokých škol 

 

Stipendijní řád Masarykovy univerzity v Brně 
(ve znění účinném od 1.10.2005 do 30.6.2006) 

 

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, 
vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Stipendium za tvůrčí výsledky je 
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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 jako ubytovací 
stipendium za podmínek a postupem stanoveným v příloze č. 1. 

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

(8) 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. 

(9) 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. 

 

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. 

                                                 

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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(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 a dne 4. dubna 2005. 

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. 

Změny a doplnění Stipendijního řádu Masarykovy univerzity v Brně nabývají účinnosti 
dnem platnosti s výjimkou změn registrovaných dne 30. května 2005 pod čj. 
18 320/2005-30, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2005. 

 

  
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., v. r. 

rektor 
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Příloha č. 1 

Ubytovací stipendia 

 

Článek 1 

Ubytovací stipendium 

MU přiznává podle čl. 2 odst. 6 studentům ubytovací stipendia.  

Článek 2 

Nárok na ubytovací stipendium 

(1) Nárok na ubytovací stipendium pro období, na něž se ubytovací stipendium 
přiznává, má student, který ke dni vydání rozhodnutí: 

a) je zapsán v akreditovaném studijním programu v prezenční formě studia, 

b) je v takovém studijním programu zapsán jako ve svém prvním studijním programu 
na vysoké škole v České republice, ledaže je zapsán ve svém prvním 
magisterském studijním programu navazujícím na studijní program bakalářský, 
jde-li o absolventa bakalářského studijního programu, nebo ve svém prvním 
doktorském studijním programu, jde-li o absolventa magisterského studijního 
programu, 

c) nepřekročil standardní dobu studia předepsanou pro studium ani v kterémkoli 
studijním programu, v němž je souběžně zapsán, 

d) nemá trvalé bydliště na území Statutárního města Brna (okresu Brno-město) 

e) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo Islandské republiky, 
Lichtenštejnského knížectví, Norského království anebo Švýcarské konfederace, 
anebo je rodinným příslušníkem státního příslušníka takového státu, 

f) nebylo mu přiznáno stipendium v rámci programu vyhlášeného podle § 91 odst. 5 
zákona, s výjimkou stipendia pro podporu tvůrčí činnosti studentů doktorských 
studijních programů při řešení projektů úspěšných ve výběrovém řízení Fondu 
rozvoje vysokých škol. 

(2) Podmínka stanovená odstavcem 1 písm. b) je zachována, je-li student zapsán ve 
studijním programu, do něhož přestoupil ze studijního programu uvedeného v 
odstavci 1 písm. b). 

(3) Splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium podle odstavce 1 se ověřuje na 
základě údajů v matrice studentů. 
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Článek 3 

Stipendijní období a žádost o přiznání ubytovacího stipendia 

(1) Ubytovací stipendia se přiznávají na dvě období v kalendářním roce (stipendijní 
období), z nichž první začíná 1. ledna a končí 30. června a druhé začíná 1. července 
a končí 31. prosince. Studentům zapsaným do studia v průběhu stipendijního období 
lze ubytovací stipendium přiznat i jen na část stipendijního období po jejich zápisu 
do studia, aniž by to mělo vliv na výši přiznaného ubytovacího stipendia. 

(2) Ubytovací stipendium se pro příslušné stipendijní období přiznává na žádost 
studenta, která se podává v období stanoveném pro zápis do dalšího semestru 
studia podle vnitřního předpisu MU, jímž se řídí studium daného studenta ve 
studijním programu. Rektor stanoví opatřením, v jakém období podává žádost o 
přiznání ubytovacího stipendia, které má být přiznáno podle odstavce 1 věty druhé. 

(3) Formu a náležitosti žádosti o přiznání ubytovacího stipendia stanoví rektor svým 
opatřením. Nezbytnou náležitostí žádosti jsou údaje potřebné pro zajištění výplaty 
ubytovacího stipendia, bude-li přiznáno. 

 

Článek 4 

Výše ubytovacího stipendia 

Výši ubytovacího stipendia ve stipendijním období vyhlašuje rektor svým opatřením.  

 

Článek 5 

Přiznání ubytovacího stipendia 

(1) Ubytovací stipendium se pro dané stipendijní období přiznává studentovi na základě 
jeho žádosti rozhodnutím, a to ve výši stanovené podle čl. 4. Rozhodnutí se 
doručuje studentovi do vlastních rukou prostřednictvím pracoviště zajišťujícího 
správu studijní agendy (studijního oddělení) na fakultě, na níž je student zapsán, a 
to ve lhůtě stanovené opatřením rektora. 

(2) Jestliže ve lhůtě stanovené podle odstavce 1 nebylo možno rozhodnutí o přiznání 
ubytovacího stipendia doručit, rozhodnutí se doručí náhradním způsobem 
oznámením na úřední desce MU; doba vyvěšení je 8 dnů a její počátek je dnem 
doručení rozhodnutí. 

 

Článek 6 

Výplata ubytovacího stipendia 

(1) Ubytovací stipendium se po právní moci rozhodnutí o jeho přiznání vyplácí ve 
splátkách, jejichž počet, výše a termín jsou určeny v rozhodnutí o přiznání 
ubytovacího stipendia. 
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(2) Ubytovací stipendium se vyplácí bezhotovostně na bankovní účet vedený v českých 
korunách, který je uveden v žádosti o přiznání ubytovacího stipendia (čl. 3 odst. 3 
věta druhá). 

 

Článek 7 

Společná ustanovení 

(1) Ve věcech přiznání ubytovacího stipendia podle čl. 5 rozhoduje prorektor určený 
rektorem. 

(2) Otázky neupravené ustanoveními této přílohy, neřídí-li se přímo zákonem, se 
posuzují podle obecných ustanovení stipendijního řádu. 

(3) Ubytovací stipendium může být poprvé přiznáno na období od 1. října do 31. 
prosince 2005. 


