
Schváleno na jednání akademického senátu Právnické fakulty MU v Brně  dne 26. října 2004 
 
Změna Stipendijního řádu 
 
Vnitřní předpis č. 7 (Stipendijní řád) se mění takto:   
1. Čl. 3 zní: „Čl. 3  Prospěchové stipendium  (1) Prospěchové stipendium lze přiznat za vynikající studijní výsledky po dokončení studijního bloku a po ukončení magisterského studia. 

(2) Stipendium je jednorázové. (3) Po ukončení bloku studia lze přiznat prospěchové stipendium až do výše 6.000,- Kč, 
jestliže student vykonal všechny zkoušky s hodnocením výborně a u blokové zkoušky (je-li určena studijním plánem) byl hodnocen klasifikačním stupněm výborně. 

(4) Až do výše 4.000,- Kč lze prospěchové stipendium přiznat po ukončení bloku studia, jestliže student vykonal všechny zkoušky s hodnocením výborně, výborně minus nebo 
velmi dobře, u blokové zkoušky (je-li určena studijním plánem) byl hodnocen klasifikačním stupněm výborně a jeho studijní průměr za daný blok je roven nebo 
nižší než 1,20. Studijní průměr žadatele se stanoví jako vážený průměr číselných hodnot ze všech termínů klasifikovaných ukončení předmětů podle čl. 17 odst. 2 
Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských programů MU v Brně a je uveden v informačním systému MU (IS). 

(5) Při ukončení magisterského studia, které student absolvoval s vyznamenáním, lze prospěchové stipendium přiznat až do výše 6.000 Kč. 
(6) Postup vyplácení stipendia upravuje čl. 16 odst. 3 tohoto řádu.“  

 2. Čl. 11 odst. 1 a 2 zní:  „(1) Źádost může student podat poté, co splnil podmínky pro přiznání stipendia (dle 
části druhé Stipendijního řádu), v nejbližším možném termínu vyhlášeném děkanem nebo určeném tímto řádem. 
 (2) Neurčí-li termíny dle odst. 1 děkan, platí následující termíny pro podávání 
stipendií: od začátku školního roku do 20. října, od začátku kalendářního roku do 20. března, od 1. května do 20. června. Vyhlašuje-li tyto termíny děkan, může stanovit i bližší podmínky 
pro přiznání stipendia ve smyslu čl. 6 odst. 3.“  
3. V čl. 18 se doplňuje odst. 5, který zní:  

„(5) Dle výše citovaných ustanovení zákona schválil změny tohoto Statutu Akademický senát fakulty dne 26. října 2004 a Akademický senát univerzity dne ……. 
Změny tohoto vnitřního předpisu nabývají platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem Masarykovy univerzita v Brně. Žádosti o přiznání prospěchového 
stipendia podané přede dnem účinnosti změny se posuzují podle dosavadních předpisů.“  



Úplné znění stipendijního řádu 
Vnitřní předpis č. 7 

 
Stipendijní řád  

 
 

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ  Čl. 1 Předmět úpravy  Stipendijní řád upravuje bližší podmínky pro poskytování stipendií studentům fakulty v souladu se Stipendijním řádem MU a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále jen „zákon“.  
 ČÁST DRUHÁ STIPENDIA  Čl. 2 Druhy stipendií  Studentům fakulty může děkan přiznat tato stipendia: 
a) prospěchové stipendium, b) stipendium za tvůrčí výsledky, 
c) sociální stipendium, d) zvláštní stipendium, 
e) doktorské stipendium, f) stipendium pro cizince, 
g) stipendium do zahraničí.  

Čl. 3  Prospěchové stipendium  (1) Prospěchové stipendium lze přiznat za vynikající studijní výsledky po dokončení 
studijního bloku a po ukončení magisterského studia. (2) Stipendium je jednorázové. 

(3) Po ukončení bloku studia lze přiznat prospěchové stipendium až do výše 6.000,- Kč, jestliže student vykonal všechny zkoušky s hodnocením výborně a u blokové zkoušky 
(je-li určena studijním plánem) byl hodnocen klasifikačním stupněm výborně. (4) Až do výše 4.000,- Kč lze prospěchové stipendium přiznat po ukončení bloku studia, 
jestliže student vykonal všechny zkoušky s hodnocením výborně, výborně minus nebo velmi dobře, u blokové zkoušky (je-li určena studijním plánem) byl hodnocen 
klasifikačním stupněm výborně a jeho studijní průměr za daný blok je roven nebo nižší než 1,20. Studijní průměr žadatele se stanoví jako vážený průměr číselných 
hodnot ze všech termínů klasifikovaných ukončení předmětů podle čl. 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských programů 
MU v Brně a je uveden v informačním systému MU (IS). 



(5) Při ukončení magisterského studia, které student absolvoval s vyznamenáním, lze prospěchové stipendium přiznat až do výše 6.000 Kč. 
(6) Postup vyplácení stipendia upravuje čl. 16 odst. 3 tohoto řádu.   

 Čl. 4 Stipendium za tvůrčí výsledky  
(1) Stipendium může být přiznáno formou ceny děkana vítězům studentské vědecké soutěže nebo jiné soutěže.  
(2) Stipendium může být přiznáno i za vynikající disertační práci nebo jiný významný výsledek vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti.  
(3) Stipendium je určeno též k podpoře zveřejnění výsledků projektů řešených na fakultě (např. aktivní účastí studenta na konferenci nebo jiné odborné akci). Stipendium může 

být přiznáno také jako odměna za podíl na výzkumných a jiných projektech řešených na fakultě. 
(4) Stipendium je jednorázové a jeho výši a podmínky jeho přiznání stanoví po vyjádření stipendijní komise děkan ve vhodném předstihu. 
  

Čl. 5 Sociální stipendium  (1) Stipendium lze přiznat:  
a. v případě nastalé tíživé sociální situace studenta (např. úmrtí osoby zajišťující jeho výživu);  
b. handicapovaným studentům (např. studentům s vážným tělesným poškozením). (2) Stipendium lze použít výlučně k nákupu studijních pomůcek a je splatné ve výplatním 
termínu [čl. 16 odst. (2) Stipendijního řádu] po předložení potvrzení o nákupu. (3) Stipendium je jednorázové a může být přiznáno až do výše 5.000 Kč v jednom        
akademickém roce.   Čl. 6 Zvláštní stipendium   

(1) Zvláštní stipendium může být přiznáno k úhradě zvýšených nákladů studenta při: a) akcích organizovaných MU nebo fakultou, v odůvodněných případech i jinými fakultami 
MU, a stanovených v rámci studijních programů; b) akcích organizovaných MU nebo fakultou, v odůvodněných případech i jinými fakultami 
MU, souvisejících s výukou stanovenou mimo rámec studijních programů; c) výkonu funkce člena orgánu reprezentace vysokých škol. 

(2) Zvláštní stipendium může být přiznáno i za vzornou reprezentaci MU, resp. fakulty (zejména studijní, vědeckovýzkumnou, sportovní a uměleckou). 
(3) Stipendium je jednorázové a jeho výši a podmínky jeho přiznání stanoví děkan po vyjádření stipendijní komise. 
  
  



  
Čl. 7 Doktorské stipendium   (1) Podmínky pro přiznání doktorského stipendia studentovi v prezenční formě studia v 

doktorském studijním programu stanoví Stipendijní řád MU (čl. 3). (2) Studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu může být přiznáno 
stipendium dle čl. 2 písm. b) - d).   Čl. 8 Stipendia pro cizince   

(1) Studentům - cizincům lze přiznat stipendia podle tohoto stipendijního řádu. (2) Ustanovení odst. 1 neplatí pro poskytování stipendií studentům, kteří na fakultě studují na 
základě mezivládních dohod a pro studenty - cizince, kteří studují ve studijních programech pro cizince v cizím jazyce podle § 58 odst. 5 zákona. 

(3) Na poskytování stipendií studentům - cizincům, kteří studují na fakultě na základě mezivládních dohod, se vztahují zvláštní předpisy. 
(4) Stipendium pro cizince se poskytuje studentům – cizincům, kteří studují na fakultě v rámci mezinárodních výměnných programů (zejména SOCRATES – ERASMUS, 

smlouvy o spolupráci fakulty a MU se zahraničím).  
 Čl. 9 Stipendium do zahraničí  Podmínky pro přiznání stipendia do zahraničí studentům – občanům ČR stanoví  Stipendijní řád MU (čl. 2 odst. 8). 
  

ČÁST TŘETÍ ŘÍZENÍ O PŘIZNÁNÍ STIPENDIA  Čl.10 Žádost o přiznání stipendia  (1) Stipendium může být studentovi přiznáno zásadně na základě žádosti o přiznání stipendia (dále jen žádost) s výjimkou odst. 4. Žádost se podává na formuláři - viz příloha. 
(2) Žádost je adresována děkanovi a student ji podává na podatelně fakulty, která ji předá sekretariátu děkana.  
(3) Oprávněn žádat o stipendium je výhradně student, který splňuje podmínky pro přiznání stipendia dle části druhé Stipendijního řádu. Splnění těchto podmínek je povinen student 

v žádosti doložit. K žádosti o prospěchové stipendium podle čl. 3 odst. 2, písm. a) a b) je student povinen přiložit doklad "Kontrola studia", kterou mu vystaví studijní oddělení na 
základě jím osobně předloženého výkazu o řádném studiu na vysoké škole (dále "index"). (4) V případě stipendia za tvůrčí výsledky podle čl. 4 odst. 1 není třeba žádost podávat, 
splnil-li student podmínky stanovené děkanem podle čl. 4 odst. 4. Rovněž není třeba žádost podávat v případě prospěchového stipendia podle čl. 3 odst. 2 písm. c). 



   
Čl. 11 Termíny podání žádosti  (1) Žádost může student podat poté, co splnil podmínky pro přiznání stipendia (dle části 

druhé Stipendijního řádu), v nejbližším možném termínu vyhlášeném děkanem nebo určeném tímto řádem. 
(2) Neurčí-li termíny dle odst. 1 děkan, platí následující termíny pro podávání stipendií: od začátku školního roku do 20. října, od začátku kalendářního roku do 20. března, od 1. května 
do 20. června. Vyhlašuje-li tyto termíny děkan, může stanovit i bližší podmínky pro přiznání stipendia ve smyslu čl. 6 odst. 3. 
(3) V naléhavých a zvlášť odůvodněných případech lze žádost podat i mimo termíny vyhlášené děkanem. 

   Čl. 12 Postoupení žádosti stipendijní komisi 
 Děkan prostřednictvím svého sekretariátu postoupí žádosti (případně jednotlivou žádost) 
předsedovi stipendijní komise do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu pro podání žádosti podle čl. 11 odst. 1 a 2 nebo bez zbytečného odkladu od podání žádosti v případech 
spadajících pod čl. 11 odst. 3.  

Čl. 13 Stipendijní komise  (1) Stipendijní komise je tvořena 4 členy z řad akademické obce fakulty, přičemž polovinu 
členů stipendijní komise tvoří studenti.  (2) Členy stipendijní komise a jejího předsedu jmenuje děkan. Funkční období členů 
stipendijní komise je dvouleté.  (3) Stipendijní komise se vyjadřuje k podmínkám pro přiznání stipendia, které děkan zamýšlí 
stanovit dle čl. 4 odst. 4 a čl. 6 odst. 3.  (4) Stipendijní komise se vyjadřuje k podaným žádostem a předkládá svá vyjádření děkanovi 
jako podklad k jeho rozhodnutí o přiznání stipendia a jeho výši, případně nepřiznání stipendia. 

 Čl. 14 Vyjádření stipendijní komise  (1) Stipendijní komise se vyjadřuje k žádostem na svých jednáních, které svolává předseda komise. 
(2) Stipendijní komise se k žádosti vyjádří do 30 dnů ode dne, kdy byla předsedovi stipendijní komise žádost postoupena. Jedná-li se o naléhavé a zvlášť odůvodněné 

případy, stipendijní komise  se vyjádří k žádosti bez zbytečného odkladu. (3) Stipendijní komise má právo ověřovat si údaje v žádostech potřebné pro její rozhodování. 
(4) Shledá-li stipendijní komise, že jsou splněny všechny podmínky k přiznání stipendia a jsou k dispozici dostatečné finanční zdroje ve stipendijním fondu, doporučí děkanovi 

přiznání stipendia a rovněž mu navrhne jeho výši.  (5) Stipendijní komise přiznání stipendia děkanovi nedoporučí zejména z těchto důvodů: 



a) nesplňuje-li student podmínky pro přiznání stipendia stanovené v části druhé Stipendijního řádu, 
b) nebyla-li žádost podána v termínu vyhlášeném děkanem a nejedná-li se o zvlášť naléhavý a odůvodněný případ dle čl. 11 odst. 3, 
c) pokud je žádost neúplná nebo nesrozumitelná, d) nejsou-li k dispozici dostatečné finanční zdroje ve stipendijním fondu, 
e) nelze-li takové stipendium přiznat dle Stipendijního řádu. (6) K přijetí vyjádření k žádosti je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů 

stipendijní komise, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Člen stipendijní komise, o jehož stipendiu se v komisi rozhoduje, je z rozhodování v této věci vyloučen. 
 Čl. 15 Rozhodování o přiznání stipendia  (1) O přiznání stipendia rozhoduje děkan na základě vyjádření stipendijní komise tím způsobem, že stipendium studentovi přizná, případně stanoví jeho výši, nebo nepřizná. 
(2) O přiznání stipendia rozhoduje děkan bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 10 pracovních dnů poté, co obdržel vyjádření stipendijní komise. 
  
 Čl. 16 Výplata stipendia  (1) Studentovi, kterému bylo rozhodnutím děkana přiznáno stipendium, vznikl nárok na výplatu tohoto stipendia. 
(2) Stipendia jsou vyplácena ve výplatním termínu stanoveném děkanem v rozhodnutí o přiznání stipendia.  
(3) Prospěchové stipendium se vyplácí v hotovosti a je splatné nejdříve v měsíci následujícím po měsíci, v němž děkan rozhodl o přiznání stipendia. 
(4) Nevyzvedne-li si student bez uvedení závažného důvodu stipendium v termínu stanoveném v odst. 2, může být toto stipendium vyplaceno v nejbližším následujícím 

výplatním termínu. (5) Nevyzvedne-li si student stipendium ani v termínu stanoveném v odst. 4, může děkan 
rozhodnout o odnětí stipendia. Rozhodnutím děkana o odnětí stipendia nárok na výplatu stipendia zaniká. 

  
ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  Čl. 17  Na rozhodnutí ve věcech přiznání stipendia se vztahuje ustanovení § 68 zákona. 

  Čl. 18    
(1) Podle ust. § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválil tento Stipendijní řád Akademický senát fakulty dne 20. 11. 2001 a jeho změny dne 21. 5. 2002. 



(2) Podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválil tento Stipendijní řád Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně dne 27. 5. 2002.  
(3) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně. 
(4) Dnem schválení tohoto vnitřního předpisu Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně se zrušuje Stipendijní řád fakulty schválený Akademickým senátem 

Masarykovy univerzity v Brně dne 6. 12. 1999. (5) Dle výše citovaných ustanovení zákona schválil změny tohoto Statutu Akademický senát 
fakulty dne 26. října 2004 a Akademický senát univerzity dne ……. Změny tohoto vnitřního předpisu nabývají platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým 
senátem Masarykovy univerzita v Brně. Žádosti o přiznání prospěchového stipendia podané přede dnem účinnosti změny se posuzují podle dosavadních předpisů. 


