Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne 22. prosince 2010 pod čj. 34 700/2010-30 Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně.
Změny Stipendijního řádu Mendelovy univerzity v Brně byly registrovány Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne 6. června 2012
pod čj. 25 182/2012-30, dne 5. prosince 2013 pod čj. MSMT-48430/2013 a dne 28. listopadu 2014
pod čj. MSMT-41803/2014.

III.
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
STIPENDIJNÍHO ŘÁDU
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
ZE DNE 28. LISTOPADU 2014

Článek 1
Základní ustanovení
1. Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „univerzita“) je vydán podle § 17 odst. 1
písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) jako vnitřní předpis univerzity.
2. Tento stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsob vyplácení.
3. Zdrojem pro vyplácení stipendií podle tohoto stipendijního řádu jsou příspěvky a dotace ze státního
rozpočtu, stipendijní fond vytvořený podle § 58 zákona, a jiné účelové zdroje, umožní-li to smlouva
s poskytovatelem nebo jeho rozhodnutí.
Článek 2
Druhy stipendií
Studentům studijních programů uskutečňovaných univerzitou a vysokoškolským ústavem, nebo
fakultami mohou být přiznána stipendia:
a) za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce podle § 91 odst. 2 písm. a)
zákona (dále jen „prospěchové stipendium“),
b) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající
k prohloubení znalostí podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona,(dále jen „stipendium za tvůrčí
výsledky“),
c) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu)1) podle
§ 91 odst. 2 písm. c) zákona (dále jen „stipendium na tvůrčí činnost“),
d) v prezenční formě studia v doktorském studijním programu podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona
(dále jen „doktorské stipendium“),
e) na ubytování studentů podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona (dále jen „ubytovací stipendium“),
f) v případech tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona (dále
jen „sociální stipendium“),
g) v případech zvláštního zřetele hodných podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona (dále jen
„mimořádné stipendium “),

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění
pozdějších předpisů.
1)
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h) na podporu studia občanů České republiky v zahraničí podle § 91 odst. 4 písm. a) zákona
(dále jen „stipendium do zahraničí“),
i) na podporu studia cizinců na univerzitě podle § 91 odst. 4 písm. b) zákona (dále jen
„stipendium pro cizince“).
Článek 3
Prospěchové stipendium
1. Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce může být
studentům přiznáno při splnění následujících podmínek:
a) vykonání zkoušek ze všech zapsaných studijních předmětů,
b) dosažení každoročně stanoveného studijního průměru,
c) zapsání studenta do studia vyššího ročníku nebo absolventa bakalářského studijního
programu do 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu,
d) podání žádosti o stipendium studentem nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do
studia bezprostředně navazujícího akademického roku.
2. Prospěchové stipendium za období celého studia ve studijním programu může být přiznáno při
hodnocení celkového výsledku studia kvalifikačním stupněm „prospěl s vyznamenáním“.
Článek 4
Stipendium za tvůrčí výsledky
1. Stipendium za tvůrčí výsledky může být přiznáno studentům na návrh vedoucího pracoviště, na
němž student aktivně a úspěšně působil. Přiznává-li se stipendium z grantových prostředků, návrh
podává řešitel grantu.
2. Stipendium za tvůrčí výsledky může být přiznáno za vynikající bakalářskou nebo diplomovou práci.
Článek 5
Stipendium na tvůrčí činnost
Stipendium na tvůrčí činnost může být přiznáno studentům na návrh vedoucího pracoviště, na němž
student aktivně a úspěšně působí. Přiznává-li se stipendium z grantových prostředků, návrh podává
řešitel grantu.
Článek 6
Doktorské stipendium
1. Doktorské stipendium může být přiznáno studentům doktorských studijních programů v prezenční
formě studia po standardní dobu studia.
2. Při stanovení výše doktorského stipendia se přihlíží zejména:
a) k dosaženým výsledkům vědecké a tvůrčí publikační činnosti,
b) k dosaženým studijním výsledkům,
c) k jiným zřetele hodným důvodům.
Článek 7
Ubytovací stipendium
1. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který
a) je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční
formě studia,
b) studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo
přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno
(přestoupením se rozumí ukončení jednoho studijního programu a přijetí do jiného studijního
programu stejného nebo obdobného obsahu); v případě souběžně studovaných studijních
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programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do
studia zapsán dříve; za první studijní program není považováno studium, které bylo zahájeno
i ukončeno v období 1. května až 30. října ve stejném roce jako studium na univerzitě,
c) nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném
ze souběžně studovaných studijních programů,
d) není studentem studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté),
a mezinárodních smluv,
e) není studentem na zahraniční cestě v programech mobilit uskutečňovaných na univerzitě
s výjimkou zahraničních cest nepřesahujících 14 dnů v kalendářním měsíci,
f) nemá trvalé bydliště v okrese, v němž v rozhodném období akademického roku studuje.
2. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z databáze SIMS (Sdružené
informace matrik studentů) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z Univerzitního
informačního systému. Podmínkou je žádost studenta o přiznání ubytovacího stipendia s uvedením
platného bankovního spojení, kterou student podává prostřednictvím Univerzitního informačního
systému. Žádost je platná pouze pro studijní program, v rámci kterého byla podána. Žádost musí být
aktivní v době výpočtu stipendia. Pozdější aktivace již nemá na přiznání stipendia vliv.
3. Ubytovací stipendium se přiznává studentovi, který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího
stipendia, od prvního dne měsíce semestru, kdy student zahájil studium na univerzitě. Studentům
1. ročníku prezenční formy bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního
programu vzniká tento nárok prvním dnem zahájení příslušného akademického roku.
4. Student, který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia, má nárok na ubytovací
stipendium za každý kalendářní měsíc, ve kterém byl studentem v nadpolovičním počtu dnů
s výjimkou měsíců červenec a srpen.
Článek 8
Sociální stipendium
1. Sociální stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona může být studentu přiznáno v případě jeho
tíživé sociální situace k úhradě nákladů spojených s pořízením učebnic, učebních textů a studijních
pomůcek.
2. Sociální stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona se přizná studentovi na základě:
a) žádosti o sociální stipendium podané prostřednictvím studijního oddělení fakulty, nebo
rektorátu,
b) předání originálu nebo ověřené kopie písemného oznámení vydaného orgánem státní
sociální podpory na studijní oddělení fakulty, nebo rektorátu, který přídavek přiznal, že
příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení
nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50.
3. Sociální stipendium se přizná studentovi po standardní dobu studia za každý celý kalendářní
měsíc, v němž splnil podmínky pro přiznání sociálního stipendia.
Nárok na sociální stipendium
nevzniká za měsíce červenec a srpen.
4. Písemnou žádost o sociální stipendium s výše uvedenými přílohami podává student nejpozději do
31. října pro daný akademický rok. Pokud mu nebyl přídavek na dítě přiznán do tohoto data nebo
nebyl v této době studentem, může podání učinit kdykoliv v průběhu akademického roku. V takovém
případě se stipendium vyplácí od měsíce, ve kterém byla žádost předložena.
Článek 9
Mimořádné stipendium, stipendium do zahraničí a stipendium pro cizince
1. Mimořádné stipendium může být studentům přiznáno v případech zvláštního zřetele hodných,
zejména za mimořádnou činnost, za úspěšnou sportovní nebo jinou reprezentaci fakulty nebo
univerzity.
2. Stipendium do zahraničí může být studentům přiznáno v případě, kdy student absolvuje část studia
na zahraniční vysoké škole a jeho pobyt nelze hradit v rámci mezinárodního programu nebo
dvoustranných dohod.
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3. Stipendium pro cizince může být přiznáno zahraničním studentům především v případech, kdy
student připravuje závěrečnou práci, která je přínosem i pro univerzitu.
4. Podmínkou přiznání stipendií uvedených v odstavcích 1 až 3 je zdůvodněná písemná žádost
studenta o stipendium s uvedením dosavadních studijních výsledků a doložená
a) v případě mimořádného stipendia podle odstavce 1 písemností potvrzující okolnost hodnou
zvláštního zřetele, popřípadě písemností dokládající úspěšnou sportovní nebo jinou
reprezentaci univerzity, pokud děkan nepřizná mimořádné stipendium na návrh další osoby.
b) v případě stipendia do zahraničí a stipendia pro cizince podle odstavců 2 a 3 rozborem
nutných zvýšených nákladů.
Článek 10
Společná ustanovení
1. Stipendium přiznává děkan, studuje-li student studijní program uskutečňovaný fakultou, nebo
rektor, studuje-li student studijní program uskutečňovaný univerzitou, a to na žádost studenta
s výjimkou stipendia podle čl. 4 až 6, stipendia na základě mezivládní dohody a stipendia určená
poskytovatelem.
2. Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona. Rozhodnutí se doručuje do vlastních
rukou studenta na studijním oddělení fakulty, nebo rektorátu. Nebude-li možno tímto způsobem
rozhodnutí doručit, platí za den doručení 15. den vyvěšení na úřední desce fakulty, nebo univerzity.
3. Výše stipendia s výjimkou sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona se stanoví podle počtu
studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání jednotlivých druhů stipendií uvedených v čl. 2 a kriteria
stanovená pro jednotlivá období děkanem, nebo rektorem a podle objemu disponibilních finančních
prostředků. Výši stipendií s výjimkou ubytovacího stipendia stanoví děkan ve studijních programech
uskutečňovaných fakultou, nebo rektor ve studijních programech uskutečňovaných univerzitou. Výši
ubytovacího stipendia stanoví jednotně pro celou univerzitu rektor. Výši sociálního stipendia stanoví
zákon.
4. Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií uvedených v čl. 2, jsou mu přiznána.
5. Podmínky pro přiznání stipendií vyhlásí děkan pro studenty, kteří studují ve studijních programech
uskutečňovaných fakultou, nebo rektor pro studenty, kteří studují ve studijních programech
uskutečňovaných univerzitou, každoročně před začátkem akademického roku, nejsou-li stanovena
tímto stipendijním řádem nebo zvláštním právním předpisem.
6. Doktorská stipendia (čl. 6) se vyplácejí měsíčně zpětně za uplynulý kalendářní měsíc.
7. Ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí za měsíce uplynulého I. a II. kalendářního čtvrtletí
zpětně, výplatní termíny jsou duben a červenec. Za měsíc září uplynulého třetího kalendářního
čtvrtletí a měsíce uplynulého čtvrtého kalendářního čtvrtletí se ubytovací a sociální stipendia vyplácejí
zpětně, výplatním termínem je leden.
8. Student je povinen studijnímu oddělení oznámit změnu rozhodných skutečností pro přiznání
ubytovacího stipendia a sociálního stipendia podle čl. 8 odst. 2; oznámení se podává písemně
nejpozději do 30 dnů ode dne nastalé skutečnosti.
9. Stipendia, s výjimkou ubytovacích se vyplácejí ve výplatních termínech univerzity.
10. Výplata jednotlivých druhů stipendií uvedených v čl. 2 se provádí bezhotovostně na účet studenta.
11. Výplata stipendia podle čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 se uskuteční v nejbližším
výplatním termínu po ukončení studia.
Článek 10
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Stipendijní řád Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně registrovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 11. dubna 2008 pod č. j. 7 289/2008-30.
2. Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem
univerzity dne 13. prosince 2010.
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3. Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.

***
Změny Stipendijního řádu Mendelovy 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), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne
28. května 2012, dne 18. listopadu 2013 a dne 24. listopadu 2014.
Změny Stipendijního řádu Mendelovy univerzity v Brně nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona
o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Změny Stipendijního řádu Mendelovy univerzity v Brně nabývají účinnosti dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s výjimkou změn registrovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy dne 5. prosince 2013 pod čj. MSMT-48430/2013 (změny č. 2), které nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2014 a změn registrovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
dne 28. listopadu 2014 pod čj. MSMT-41803/2014 (změny č. 3), které nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2015.

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., v. r.
rektor
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