
STIPENDIJNÍ ŘÁD MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 
(návrh novelizace) 

 
Čl. 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, nejsou-li stanoveny tímto stipendijním řádem, stanoví stipendijní řády jednotlivých fakult v rámci daném tímto stipendijním řádem.   

Čl. 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 v případě zvláštního zřetele hodném“), 
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 
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 v případě zvláštního zřetele hodném podle odstavce 1 písm. d) může být 
přiznáno jako zvláštní stipendium  

a) k úhradě zvýšených nákladů studenta při 
1. akcích organizovaných MU nebo jednotlivými fakultami a stanovených v rámci 
studijních programů 
2. akcích organizovaných MU nebo jednotlivými fakultami, souvisejících s výukou stanovenou mimo rámec studijních programů, 
3. výkonu funkce člena orgánu reprezentace vysokých škol, 
b)  za vzornou reprezentaci MU (zejména studijní, sportovní, uměleckou). 
6.  Stipendium v případě zvláštního zřetele hodném podle odst. 1 písm. d) se dále přiznává jako ubytovací stipendium za podmínek a postupem stanoveným přílohou č. 1 tohoto 
stipendijního řádu – Ubytovací stipendia.  
7 Je-li stipendium za tvůrčí výsledky  a stipendium zvláštní podle odstavce 3 a odstavce 5 
písm. b) 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, které MU 
vysílá ke studiu do zahraničí. 

Čl. 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. 

Čl. 4 
Stipendia pro cizince 

zrušeno 



Čl. 5 
Financování stipendií 

Stipendia jsou financována ze státního rozpočtu a z prostředků MU.  
Čl. 6 

Výplaty stipendií 
1. Stipendia jsou vyplácena v českých korunách v termínu stanoveném MU, a to 

bezhotovostně na bankovní účet určený studentem. Výjimečně lze na žádost studenta rozhodnout o výplatě stipendia v hotovosti.  
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.  

Čl. 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  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  

   

  Prof. PhDr. Petr Fiala, PhD. rektor 
 
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 
……………. 
Změny a doplnění Stipendijního řádu Masarykovy univerzity v Brně nabývá platnosti podle 
§ 36 odst. 4 a 5 zákona  o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

 
  



Příloha č. 1 – Ubytovací stipendia  Čl. 1 Ubytovací stipendium  MU přiznává podle čl. 2 odst. 6 tohoto stipendijního řádu svým studentům ubytovací stipendia, a to za podmínek stanovených touto přílohou stipendijního řádu.  
 Čl. 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 uskutečňovaném v českém 

jazyce,  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 v kterémkoli 
studijním programu, v němž je souběžně zapsán, d) nemá trvalé bydliště na území Statutárního města Brna (okresu Brno-město). 

 (2) Podmínka stanovená odst. 1 písm. b) tohoto článku je zachována, je-li student zapsán ve 
studijním programu, do něhož přestoupil ze studijního programu uvedeného v odst. 1 písm. b) tohoto článku. 
 (3) Splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium podle odst. 1 se ověřuje na základě 
údajů v matrice studentů.   

Čl. 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 zapsaných 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 odst. 1 věty druhé tohoto článku.  

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



Čl. 4 Výše ubytovacího stipendia  Výši ubytovacího stipendia ve stipendijním období vyhlašuje rektor svým opatřením.   
Čl. 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 odst. 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.  

 Čl. 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.  (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).  

 Čl. 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.  

             



ZMĚNA A DOPLNĚNÍ  STIPENDIJNÍHO ŘÁDU MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ  
  Čl. I. Změny a doplnění Stipendijního řádu MU v Brně  Stipendijní řád Masarykovy univerzity v Brně se mění a doplňuje takto: 

 1. V čl. 1 odst. 2 se za slova „přiznávání stipendií“ vkládá čárka následovaná slovy „nejsou-li 
stanoveny tímto stipendijním řádem,“.   
2. V čl. 2 odst. 1 písm. d) se slova v závorce „stipendia zvláštní“ nahrazují slovy „stipendia v případech zvláštního zřetele hodných“. 
 3. Čl. 2 odst. 5 zní: 
„ Stipendium v případě zvláštního zřetele hodném podle odstavce 1 písm. d) může být 
přiznáno jako zvláštní stipendium  

a) k úhradě zvýšených nákladů studenta při 
1. akcích organizovaných MU nebo jednotlivými fakultami a stanovených v rámci 
studijních programů 
2. akcích organizovaných MU nebo jednotlivými fakultami, souvisejících s výukou stanovenou mimo rámec studijních programů, 
3. výkonu funkce člena orgánu reprezentace vysokých škol, 
b)  za vzornou reprezentaci MU (zejména studijní, sportovní, uměleckou).“ 

4. V čl. 2 se za odst. 5 vkládá odst. 6, který zní: 
„Stipendium v případě zvláštního zřetele hodném podle odst. 1 písm. d) se dále přiznává jako 
ubytovací stipendium za podmínek a postupem stanoveným přílohou č. 1 tohoto stipendijního řádu – Ubytovací stipendia.“ 
5. V čl. 2 se dosavadní odst. 6 označuje jako odst. 7 a dosavadní odst. 7 jako odst. 8. V čl. 2 
odst. 7 se slova „odstavce 3 a 6“ nahrazují slovy „odstavce 3 a odstavce 5 písm. b)“. 
6. V čl. 2 odst. 8 se slova „občanům České republiky, kteří jsou vysíláni v rámci mezinárodních výměnných programů (zejména SOCRATES II – ERASMUS, smlouvy o 
spolupráci fakult a MU se zahraničním)“ nahrazují slovy „které MU vysílá“.  
7. Čl. 4 se zrušuje. 



8. V čl. 6 odst. 1 se tečka nahrazuje čárkou, po níž následují slova „a to bezhotovostně na 
bankovní účet určený studentem. Výjimečně lze na žádost studenta rozhodnout o výplatě stipendia v hotovosti.“ 
9.  Příloha č. 1 – Ubytovací stipendia – včetně nadpisu zní: 

Příloha č. 1 – Ubytovací stipendia  Čl. 1 Ubytovací stipendium  MU přiznává podle čl. 2 odst. 6 tohoto stipendijního řádu svým studentům ubytovací 
stipendia, a to za podmínek stanovených touto přílohou stipendijního řádu.   

Čl. 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 uskutečňovaném v českém jazyce,  
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 v kterémkoli studijním programu, v němž je souběžně zapsán, 
d) nemá trvalé bydliště na území Statutárního města Brna (okresu Brno-město).  

(2) Podmínka stanovená odst. 1 písm. b) tohoto článku je zachována, je-li student zapsán ve studijním programu, do něhož přestoupil ze studijního programu uvedeného v odst. 1 písm. b) 
tohoto článku.  
(3) Splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium podle odst. 1 se ověřuje na základě údajů v matrice studentů.  
 Čl. 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 zapsaných 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 odst. 1 věty druhé tohoto článku.  
 (3) Formu a náležitosti žádosti o přiznání ubytovací stipendium stanoví rektor svým 
opatřením. Nezbytnou náležitostí žádosti jsou údaje potřebné pro zajištění výplaty ubytovacího stipendia, bude-li přiznáno.  
 Čl. 4 Výše ubytovacího stipendia  Výši ubytovacího stipendia ve stipendijním období vyhlašuje rektor svým opatřením.   

Čl. 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 odst. 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.   

Čl. 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.  
 (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).  
 Čl. 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.  
 

  



P Ř E D K L Á D A C Í     Z P R Á V A   
 

Obecná část  
Předkládané změny a doplnění Stipendijního řádu MU směřují k zavedení ubytovacích stipendií na MU v Brně, což je v souladu s nově přijatou politikou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a Pravidly pro poskytování dotací Ministerstvem školství, mládeže               a tělovýchovy podle zákona o vysokých školách veřejným vysokým školám na ubytování                
a stravování studentů a na ubytovací stipendia na rok 2005 (č.j. 28 780/2004-30 ze dne                25. listopadu 2004). Předkládaná změna byla koncipována v souladu se zásadami 
vyhlášenými ministerstvem a byla projednána pracovní skupinou pro implementaci ubytovacích stipendií na MU zřízenou prorektorem pro sociální a ekonomické záležitosti doc. 
A. Slaným.  
Složení pracovní skupiny: Mgr. Jiří Nantl, dr. Vladimír Šmíd, Mgr. Martina Pilnáčková; Mgr. Lukáš Maňásek, Bc. Vladimír Pečený, Bc. Jiří Jeřábek – zástupci Studentské komory AS 
MU). Předkládaný návrh promítá závěry jednání této pracovní skupiny.  
Předkládané změny a doplnění Stipendijního řádu MU rovněž zahrnují drobné úpravy legislativně technické povahy nesouvisející se zavedením ubytovacích stipendií.  
  

Zvláštní část  K čl. I.:  K bodu 1: Dosavadní Stipendijní řád upravoval pouze obecnou strukturu stipendií na MU, podmínky jejich přiznávání a další náležitosti byly stanoveny stipendijními řády fakult. 
Navrhovaná změna odráží doplnění přílohy č. 1 – Ubytovací stipendia do Stipendijního řádu MU. 
 K bodu 2: Vzhledem k tomu, že podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy o dotacích na ubytovací stipendia má být tento druh stipendií poskytován jako stipendium z důvodu zvláštního zřetele hodného podle § 92 odst. 2 písm. d) zákona o 
vysokých školách, je nutné odlišit v rámci této kategorie ubytovací stipendia od stipendií zvláštních. K tomu směřuje navrhovaná změna terminologie (viz také body 3 a 4). 
 K bodům 3 a 4: Navrhovaná ustanovení definují zvláštní stipendium (bod 3) a odkazují na 
úpravu ubytovacího stipendia (bod 4) v příloze č. 1 – Ubytovací stipendia.  
K bodu 5: Přečíslování dosavadních odstavců v souvislosti s bodem 4.   
K bodu 6: Technická úprava znění.  
K bodu 7: Zrušení úpravy, která se stala bezpředmětnou (odkazované zvláštní předpisy již pozbyly platnosti). 
 K bodu 8: Zavádí do Stipendijního řádu novou přílohu, která vymezuje okruh studentů 
oprávněných k přiznání ubytovacího stipendia a stanoví proceduru správy těchto stipendií.  



 
 K čl. 1 – Záměrně se zde nepodává definice ubytovacího stipendia, aby nevznikly pochybnosti, že by se mohlo jednat o stipendium účelové, kde by následně mělo být 
kontrolováno dodržení účelu, pro něž bylo stipendium přiznáno. Článek proto pouze stanoví, že MU za podmínek stanovených přílohou přiznává svým studentům ubytovací stipendia. 
Ubytovací stipendium je přitom druhem stipendia v případech zvláštního zřetele hodných (čl. 2  odst. 1 písm. d) a čl. 2 odst. 6 Stipendijního řádu MU), což je v souladu s kategorizací 
tohoto stipendia Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.   
 K čl. 2 – Článek vymezuje podmínky nároku na ubytovací stipendium.   
K odst. 1: Podmínky nároku na ubytovací stipendium jsou stanoveny v souladu s pravidly vyhlášenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci volnosti, kterou MU 
podle dotačních pravidel při určení kritérií nároku na stipendium má, se navrhuje přistoupit ke zjednodušení podmínek v tom směru, že nebude rozhodná státní příslušnost studenta, ale 
namísto toho skutečnost, že studuje v akreditovaném studijním programu v českém jazyce.   
K odst. 2: Promítá přístup dotačních pravidel Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k studentům prvního studijního programu po přestupu. 
 K odst. 3: Určuje, které úřední evidence jsou rozhodné pro ověření nároku na ubytovací 
stipendium. Jiné skutečnosti, jež nejsou evidovány stanoveným způsobem, nemají na nárok na ubytovací stipendium vliv. 
  K čl. 3 – Článek vymezuje období, na něž se stipendia přiznávají, a to tak, aby se 
vyloučila kolize s rozpočtovým rokem a povinností zúčtování dotačních vztahů se státním rozpočtem. Sběr žádostí o přiznání stipendia má být spojen s žádostmi o zápis do semestru. 
Článek zmocňuje rektora, aby opatřením upravil postup sběru žádostí a jejich formální náležitosti. Předpokládá se sběr žádostí cestou IS MU (stejně jako žádostí o zápis do 
semestru).   
 K čl. 4 – Článek zmocňuje rektora, aby vyhlásil pro každé stipendijní období výši ubytovacího stipendia.  
 
 K čl. 5 – Článek upravuje v souladu s požadavky zákona o vysokých školách (§ 68) 
proces vydání rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia a jeho doručení oprávněnému studentovi. Individuální rozhodnutí bude vydávat prorektor (který takto bude určen podle 
řádu), aby bylo zachováno zákonné právo studenta na přezkoumání rozhodnutí rektorem.  
 K čl. 6 – Výplata ubytovacích stipendií bude bezhotovostní. Počty splátek a jejich termíny mají být stanoveny rozhodnutím o přiznání stipendia. 
 
 K čl. 7 – Obsahuje zejména přechodné ustanovení o prvním stipendijním období pro přiznávání ubytovacích stipendií.  
 K čl. II:  Ustanovení stanoví účinnost změn Stipendijního řádu MU.  


