II.
ÚPLNÉ ZN NÍ
STIPENDIJNÍHO ÁDU
MENDELOVY UNIVERZITY V BRN
ZE DNE 5. PROSINCE 2013

Vnit ní p edpisy Mendelovy univerzity v Brn
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona
. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon (zákon o vysokých
školách), dne 22. prosince 2010 pod j. 34 700/2010-30 Stipendijní ád Mendelovy univerzity v Brn .
Zm ny Stipendijního ádu Mendelovy univerzity v Brn
byly registrovány Ministerstvem
školství, mládeže a t lovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne 6. ervna 2012
pod j. 25 182/2012-30 a dne 5. prosince 2013 pod j. MSMT-48430/2013.

II.
ÚPLNÉ ZN NÍ
STIPENDIJNÍHO

ÁDU

MENDELOVY UNIVERZITY V BRN
ZE DNE 5. PROSINCE 2013

lánek 1
Základní ustanovení
1. Stipendijní ád Mendelovy univerzity v Brn (dále jen „univerzita“) je vydán podle § 17 odst. 1
písm. g) zákona . 111/1998 Sb. o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon (zákon
o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) jako vnit ní p edpis univerzity.
2. Tento stipendijní ád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich p iznávání a zp sob vyplácení.
3. Zdrojem pro vyplácení stipendií podle tohoto stipendijního ádu jsou p ísp vky a dotace ze státního
rozpo tu, stipendijní fond vytvo ený podle § 58 zákona, a jiné ú elové zdroje, umožní-li to smlouva
s poskytovatelem nebo jeho rozhodnutí.
lánek 2
Druhy stipendií
Student m studijních program uskute
fakultami mohou být p iznána stipendia:

ovaných univerzitou a vysokoškolským ústavem, nebo

a) za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce podle § 91 odst. 2 písm. a)
zákona (dále jen „prosp chové stipendium“),
b) za vynikající výzkumné, vývojové a inova ní, um lecké nebo další tv r í výsledky p ispívající
k prohloubení znalostí podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona,(dále jen „stipendium za tv r í
výsledky“),
c) na výzkumnou, vývojovou a inova ní innost podle zvláštního právního p edpisu)1) podle
§ 91 odst. 2 písm. c) zákona (dále jen „stipendium na tv r í innost“),
d) v prezen ní form studia v doktorském studijním programu podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona
(dále jen „doktorské stipendium“),
e) na ubytování student podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona (dále jen „ubytovací stipendium“),
f) v p ípadech tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona (dále
jen „sociální stipendium“),
g) v p ípadech zvláštního z etele hodných podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona (dále jen
„mimo ádné stipendium “),

1)

Zákon . 130/2002 Sb., o podpo e výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z ve ejných
prost edk
a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o podpo e výzkumu a vývoje), ve zn ní pozd jších
p edpis .
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h) na podporu studia ob an
eské republiky v zahrani í podle § 91 odst. 4 písm. a) zákona
(dále jen „stipendium do zahrani í“),
i) na podporu studia cizinc
„stipendium pro cizince“).

na univerzit

podle § 91 odst. 4 písm. b) zákona (dále jen

lánek 3
Prosp chové stipendium
1. Prosp chové stipendium za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce m že být
student m p iznáno p i spln ní následujících podmínek:
a) vykonání zkoušek ze všech zapsaných studijních p edm t ,
b) dosažení každoro n stanoveného studijního pr m ru,
c) zapsání studenta do studia vyššího ro níku nebo absolventa bakalá ského studijního
programu do 1. ro níku navazujícího magisterského studijního programu,
d) podání žádosti o stipendium studentem nejpozd ji do jednoho m síce ode dne zápisu do
studia bezprost edn navazujícího akademického roku.
2. Prosp chové stipendium za období celého studia ve studijním programu m že být p iznáno p i
hodnocení celkového výsledku studia kvalifika ním stupn m „prosp l s vyznamenáním“.
lánek 4
Stipendium za tv r í výsledky
1. Stipendium za tv r í výsledky m že být p iznáno student m na návrh vedoucího pracovišt , na
n mž student aktivn a úsp šn p sobil. P iznává-li se stipendium z grantových prost edk , návrh
podává ešitel grantu.
2. Stipendium za tv r í výsledky za vynikající bakalá skou nebo diplomovou práci se p iznává na
návrh p edsedy komise pro státní zkoušky.
lánek 5
Stipendium na tv r í innost
Stipendium na tv r í innost m že být p iznáno student m na návrh vedoucího pracovišt , na n mž
student aktivn a úsp šn p sobí. P iznává-li se stipendium z grantových prost edk , návrh podává
ešitel grantu.
lánek 6
Doktorské stipendium
1. Doktorské stipendium m že být p iznáno student m doktorských studijních program v prezen ní
form studia po standardní dobu studia.
2. P i stanovení výše doktorského stipendia se p ihlíží zejména:
a) k dosaženým výsledk m v decké a tv r í publika ní innosti,
b) k dosaženým studijním výsledk m,
c) k jiným z etele hodným d vod m.
lánek 7
Ubytovací stipendium
1. Ubytovací stipendium m že být p iznáno studentovi, který
a) je studentem bakalá ského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezen ní
form studia,
b) studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na n j navazujícím, nebo
p estoupil z jednoho studijního programu do jiného a p edchozí studium mu bylo uznáno
(p estoupením se rozumí ukon ení jednoho studijního programu a p ijetí do jiného studijního
programu stejného nebo obdobného obsahu); v p ípad soub žn studovaných studijních
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program je student zapo ten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do
studia zapsán d íve; za první studijní program není považováno studium, které bylo zahájeno
i ukon eno v období 1. kv tna až 30. íjna ve stejném roce jako studium na univerzit ,
c) nep ekro il standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném
ze soub žn studovaných studijních program ,
d) není studentem studujícím v rámci zahrani ní rozvojové pomoci (vládní stipendisté),
a mezinárodních smluv,
e) není studentem v programu AKTION, CEEPUS a ERASMUS,
f) nemá trvalé bydlišt v okrese, v n mž v rozhodném období akademického roku studuje a jeho
dojezdová vzdálenost dle serveru idos.datis.cdrail.cz je v tší než 60 minut.
2. Podkladem pro p iznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjišt né z databáze SIMS (Sdružené
informace matrik student ) Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy a z Univerzitního
informa ního systému. Podmínkou je žádost studenta o p iznání ubytovacího stipendia s uvedením
platného bankovního spojení, kterou student podává prost ednictvím Univerzitního informa ního
systému. Žádost je platná pouze pro studijní program, v rámci kterého byla podána. Žádost musí být
aktivní v dob výpo tu stipendia. Pozd jší aktivace již nemá na p iznání stipendia vliv.
3. Ubytovací stipendium se p iznává studentovi, který spl uje podmínky pro p iznání ubytovacího
stipendia, od prvního dne m síce semestru, kdy student zahájil studium na univerzit . Student m
1. ro níku prezen ní formy bakalá ského, navazujícího magisterského a doktorského studijního
programu vzniká tento nárok prvním dnem zahájení p íslušného akademického roku.
4. Student, který spl uje podmínky pro p iznání ubytovacího stipendia, má nárok na ubytovací
stipendium za každý kalendá ní m síc, ve kterém byl studentem v nadpolovi ním po tu dn
s výjimkou m síc ervenec a srpen.
lánek 8
Sociální stipendium
1. Sociální stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona m že být studentu p iznáno v p ípad jeho
tíživé sociální situace k úhrad náklad spojených s po ízením u ebnic, u ebních text a studijních
pom cek.
2. Sociální stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona se p izná studentovi na základ :
a) žádosti o sociální stipendium podané prost ednictvím studijního odd lení fakulty, nebo
rektorátu,
b) p edání originálu nebo ov ené kopie písemného oznámení vydaného orgánem státní
sociální podpory na studijní odd lení fakulty, nebo rektorátu, který p ídavek p iznal, že
p íjem rodiny zjiš ovaný pro ú ely p ídavku na dít za kalendá ní rok uvedený v potvrzení
nep evyšuje sou in ástky životního minima rodiny a koeficientu 1,50.
3. Sociální stipendium se p izná studentovi po standardní dobu studia za každý celý kalendá ní
m síc, v n mž splnil podmínky pro p iznání sociálního stipendia.
Nárok na sociální stipendium
nevzniká za m síce ervenec a srpen.
4. Písemnou žádost o sociální stipendium s výše uvedenými p ílohami podává student nejpozd ji do
31. íjna pro daný akademický rok. Pokud mu nebyl p ídavek na dít p iznán do tohoto data nebo
nebyl v této dob studentem, m že podání u init kdykoliv v pr b hu akademického roku. V takovém
p ípad se stipendium vyplácí od m síce, ve kterém byla žádost p edložena.
lánek 9
Mimo ádné stipendium, stipendium do zahrani í a stipendium pro cizince
1. Mimo ádné stipendium m že být student m p iznáno v p ípadech zvláštního z etele hodných,
zejména za mimo ádnou innost, za úsp šnou sportovní nebo jinou reprezentaci fakulty nebo
univerzity.
2. Stipendium do zahrani í m že být student m p iznáno v p ípad , kdy student absolvuje ást studia
na zahrani ní vysoké škole a jeho pobyt nelze hradit v rámci mezinárodního programu nebo
dvoustranných dohod.
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3. Stipendium pro cizince m že být p iznáno zahrani ním student m p edevším v p ípadech, kdy
student p ipravuje záv re nou práci, která je p ínosem i pro univerzitu.
4. Podmínkou p iznání stipendií uvedených v odstavcích 1 až 3 je zd vodn ná písemná žádost
studenta o stipendium s uvedením dosavadních studijních výsledk a doložená
a) v p ípad mimo ádného stipendia podle odstavce 1 písemností potvrzující okolnost hodnou
zvláštního z etele, pop ípad písemností dokládající úsp šnou sportovní nebo jinou
reprezentaci univerzity, pokud d kan nep izná mimo ádné stipendium na návrh další osoby.
b) v p ípad stipendia do zahrani í a stipendia pro cizince podle odstavc
nutných zvýšených náklad .

2 a 3 rozborem

lánek 10
Spole ná ustanovení
1. Stipendium p iznává d kan, studuje-li student studijní program uskute ovaný fakultou, nebo
rektor, studuje-li student studijní program uskute ovaný univerzitou, a to na žádost studenta
s výjimkou stipendia podle l. 4 až 6, stipendia na základ mezivládní dohody a stipendia ur ená
poskytovatelem.
2. Na rozhodnutí o p iznání stipendia se vztahuje § 68 zákona. Rozhodnutí se doru uje do vlastních
rukou studenta na studijním odd lení fakulty, nebo rektorátu. Nebude-li možno tímto zp sobem
rozhodnutí doru it, platí za den doru ení 15. den vyv šení na ú ední desce fakulty, nebo univerzity.
3. Výše stipendia s výjimkou sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona se stanoví podle po tu
student , kte í splnili podmínky pro p iznání jednotlivých druh stipendií uvedených v l. 2 a kriteria
stanovená pro jednotlivá období d kanem, nebo rektorem a podle objemu disponibilních finan ních
prost edk . Výši stipendií s výjimkou ubytovacího stipendia stanoví d kan ve studijních programech
uskute ovaných fakultou, nebo rektor ve studijních programech uskute ovaných univerzitou. Výši
ubytovacího stipendia stanoví jednotn pro celou univerzitu rektor. Výši sociálního stipendia stanoví
zákon.
4. Splní-li student podmínky pro p iznání více druh stipendií uvedených v l. 2, jsou mu p iznána.
5. Podmínky pro p iznání stipendií vyhlásí d kan pro studenty, kte í studují ve studijních programech
uskute ovaných fakultou, nebo rektor pro studenty, kte í studují ve studijních programech
uskute ovaných univerzitou, každoro n p ed za átkem akademického roku, nejsou-li stanovena
tímto stipendijním ádem nebo zvláštním právním p edpisem.
6. Doktorská stipendia ( l. 6) se vyplácejí m sí n zp tn za uplynulý kalendá ní m síc.
7. Ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí za m síce uplynulého I. a II. kalendá ního tvrtletí
zp tn , výplatní termíny jsou duben a ervenec. Za m síc zá í uplynulého t etího kalendá ního
tvrtletí a m síce uplynulého tvrtého kalendá ního tvrtletí se ubytovací a sociální stipendia vyplácejí
zp tn , výplatním termínem je leden.
8. Student je povinen studijnímu odd lení oznámit zm nu rozhodných skute ností pro p iznání
ubytovacího stipendia a sociálního stipendia podle l. 8 odst. 2; oznámení se podává písemn
nejpozd ji do 30 dn ode dne nastalé skute nosti.
9. Stipendia, s výjimkou ubytovacích se vyplácejí ve výplatních termínech univerzity.
10. Výplata jednotlivých druh stipendií uvedených v l. 2 se provádí bezhotovostn na ú et studenta.
11. Výplata stipendia podle l. 3 odst. 2 a l. 4 odst. 2 a l. 5 odst. 1 se uskute ní v nejbližším
výplatním termínu po ukon ení studia.
lánek 11
P echodná a záv re ná ustanovení
1. Zrušuje se Stipendijní ád Mendelovy zem d lské a lesnické univerzity v Brn registrovaný
Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy dne 11. dubna 2008 pod . j. 7 289/2008-30.
2. Tento stipendijní ád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem
univerzity dne 13. prosince 2010.
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3. Tento stipendijní ád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a t lovýchovy.

***
Zm ny Stipendijního ádu Mendelovy univerzity v Brn byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b)
zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon (zákon o vysokých
školách), ve zn ní pozd jších p edpis , Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brn dne
28. kv tna 2012 a dne 18. listopadu 2013.
Zm ny Stipendijního ádu Mendelovy univerzity v Brn nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona
o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy.
Zm ny Stipendijního ádu Mendelovy univerzity v Brn nabývají ú innosti dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy s výjimkou zm n registrovaných Ministerstvem školství,
mládeže a t lovýchovy dne 5. prosince 2013 pod j. MSMT-48430/2013 (zm ny . 2), které nabývají
ú innosti dnem 1. ledna 2014.
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., v. r.
rektor
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