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Článek 1 
Předmět úpravy 

1. Tento Stipendijní řád Vysokého učení technického v Brně je podle § 17 odst. 1 písm. h) 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“) vnitřním předpisem Vysokého učení 
technického v Brně (dále jen „VUT“) a obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií studentům 
v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných na VUT. 

 

Článek 2 
Druhy stipendií a jejich přiznávání 

1. Studentům se přiznávají tato stipendia:  

a) prospěchové stipendium, 
b) mimořádné stipendium,  
c) doktorské stipendium, 
d) ubytovací stipendium, 
e) sociální stipendium, 
f) stipendium na podporu mobility. 

2. Prospěchové stipendium podle čl. 3 a doktorské stipendium podle čl. 6 přiznává děkan fakulty, na 
níž je student daného studijního programu zapsán. Studentům nezapsaným na žádné z fakult 
přiznává prospěchové a doktorské stipendium z pověření rektora ředitel vysokoškolského ústavu 
zajišťujícího organizační stránku uskutečňování daného studijního programu.  

3. Ubytovací stipendium podle čl. 7 a sociální stipendium podle čl. 8 přiznává z pověření rektora 
prorektor, kterému je svěřena studijní agenda. 

4. Mimořádné stipendium podle čl. 5 a stipendium na podporu mobility podle čl. 9 přiznává děkan 
fakulty nebo rektor. Studentům nezapsaným na žádné z fakult přiznává mimořádné stipendium 
z pověření rektora ředitel vysokoškolského ústavu zajišťujícího organizační stránku uskutečňování 
daného studijního programu. 

 

 

Článek 3 
Prospěchové stipendium studentů fakult 

1. Studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného některou 
z fakult, který v předcházejícím akademickém roce dosáhl vynikajících studijních výsledků, bude 
přiznáno prospěchové stipendium. Děkan může stanovit, že se studentovi prvního ročníku 
bakalářského nebo magisterského studijního programu stipendium přiznává za vynikající studijní 
výsledky dosažené v zimním semestru daného akademického roku.  

2. Prospěchové stipendium studentů fakult se přiznává na základě žádosti studenta nebo z moci 
úřední.  

3. Bližší podmínky pro přiznání prospěchového stipendia studentů fakult a podrobnosti 
o náležitostech žádosti, způsobu a termínech pro podávání žádosti a výplatě stipendií stanoví 
vnitřní norma fakulty. Výši prospěchového stipendia určí děkan rozhodnutím podle počtu 
studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání prospěchového stipendia a podle objemu 
disponibilních finančních prostředků. Prospěchové stipendium se stanovuje na základě váženého 
studijního průměru určeného podle Studijního a zkušebního řádu VUT. 
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4. Nárok na prospěchové stipendium studentů fakult zaniká a přestává se vyplácet za měsíc, 
ve kterém: 

a) student přerušil studium nebo mu bylo studium ukončeno, 
b) bylo zjištěno, že student neplní studijní povinnosti, 
c) nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek, 
d) student překročil standardní dobu studia daného studijního programu. 

 

Článek 4 
Prospěchové stipendium studentů nezapsaných na žádné z fakult 

1. Studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který není zapsán na žádné 
z fakult a v předcházejícím akademickém roce dosáhl vynikajících studijních výsledků, bude 
přiznáno prospěchové stipendium. Ředitel vysokoškolského ústavu může stanovit, že se 
studentovi prvního ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu stipendium 
přiznává za vynikající studijní výsledky dosažené v zimním semestru daného akademického roku.  

2. Prospěchové stipendium studentů nezapsaných na žádné z fakult se přiznává na základě žádosti 
studenta nebo z moci úřední.  

3. Prospěchové stipendium studentů nezapsaných na žádné z fakult je vypláceno zpravidla 
v pravidelných měsíčních výplatách. Podrobnosti o náležitostech žádosti, způsobu a termínech 
podávání žádosti a výplatě stipendií stanoví vnitřní norma VUT.  

4. V daném akademickém roce má student nárok na prospěchové stipendium za vynikající studijní 
výsledky dosažené v předchozím akademickém roce, jestliže: 

a) nepřekročil standardní dobu studia stanovenou pro příslušný studijní program, 
b) v předchozím akademickém roce úspěšně absolvoval všechny zapsané povinné a povinně 

volitelné předměty, které nebyly uznány z předchozího studia, 
c) splní bližší podmínky pro přiznání prospěchového stipendia, které stanoví vnitřní norma VUT.  

5. Výši prospěchového stipendia určí rektor podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání 
prospěchového stipendia a podle objemu způsobilých disponibilních finančních prostředků. 
Prospěchové stipendium se stanovuje na základě váženého studijního průměru určeného podle 
Studijního a zkušebního řádu VUT. 

6. Pro důvody zániku nároku na prospěchové stipendium a s tím spojené ukončení výplaty stipendia 
platí ustanovení čl. 3 odst. 4. 

 

Článek 5 
Mimořádné stipendium 

1. Mimořádné stipendium lze přiznat studentům všech typů studijních programů zejména: 

a) za vynikající studijní výsledky během celého studia, 
b) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající 

k prohloubení znalostí, 
c) za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, VUT nebo akademické obce VUT, 
d) za vynikající sportovní výsledky, zejména v souvislosti s reprezentací VUT, 
e) jako součást ceny rektora, 
f) jako součást ceny děkana, 
g) v dalších případech zvláštního zřetele hodných, zejména v případě zdravotního postižení 

studenta nebo tíživé sociální situace studenta, 
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h) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona 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 experimentálního vývoje a inovací), ve znění 
pozdějších předpisů, 

i) na základě smluv uzavřených mezi VUT a právnickou osobou poskytující účelové prostředky na 
řešení úkolů výzkumu a vývoje. 

2. Mimořádné stipendium se zpravidla přiznává na žádost studenta nebo na návrh vedoucího 
zaměstnance VUT.  

3. Mimořádné stipendium může být přiznáno i z moci úřední. Rozhoduje-li o tomto stipendiu děkan, 
projedná návrh na jeho přiznání v kolegiu děkana. V případě, že postupem podle věty první 
rozhoduje rektor, projedná návrh na přiznání stipendia se členy vedení VUT.  

4. Mimořádné stipendium je zpravidla stipendium jednorázové, lze je však přiznat i opakovaně. 

5. Konkrétní výši mimořádného stipendia určí děkan nebo rektor podle počtu studentů, kteří splnili 
podmínky pro přiznání mimořádného stipendia a podle objemu způsobilých disponibilních 
finančních prostředků. 

 

Článek 6 
Doktorské stipendium 

1. Studentovi prezenční formy doktorského studijního programu se přiznává doktorské stipendium, 
jestliže nepřekročil standardní dobu studia stanovenou pro příslušný studijní program.  

2. Na návrh školitele a po souhlasu příslušné oborové rady může děkan, nebo v případě stipendia 
studentů nezapsaných na žádné z fakult ředitel vysokoškolského ústavu, výjimečně přiznat 
doktorské stipendium v prvním roce po skončení standardní doby studia. 

3. Bližší podmínky pro přiznání doktorského stipendia a podrobnosti o způsobu a termínu výplaty 
stipendií stanoví vnitřní norma fakulty nebo vnitřní norma VUT.  

4. Konkrétní výši doktorského stipendia stanoví děkan, nebo z pověření rektora ředitel 
vysokoškolského ústavu podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro doktorské stipendium 
a podle objemu způsobilých disponibilních finančních prostředků s přihlédnutím zejména k: 

a) dosaženým studijním výsledkům, 
b) dosaženým výsledkům vědecké, umělecké nebo další tvůrčí činnosti studenta, 
c) délce předchozí odborné praxe, 
d) pedagogickým a dalším aktivitám na VUT. 

5. Doktorské stipendium je vypláceno v pravidelných měsíčních výplatách a nárok na stipendium 
zaniká a přestává se vyplácet za měsíc, ve kterém: 

a) student přerušil studium nebo mu bylo studium ukončeno, 
b) bylo zjištěno, že student neplní studijní povinnosti, 
c) nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek. 
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Článek 7 
Ubytovací stipendium 

1. Ubytovací stipendium je 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, nebo 
studijní program předcházející aktuálnímu studijnímu programu ukončil zanecháním tohoto 
studia písemným ohlášením do 31. října téhož roku, kdy se do něho zapsal; v případě souběžně 
studovaných studijních programů je studentovi přiznáno nejvýše jednou, a to v tom studijním 
programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve, 

c) nepřekročil standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních 
programů, 

d) nemá místo trvalého pobytu v okresech Brno-město nebo Brno-venkov. 

2. Ubytovací stipendium může být přiznáno z důvodů zvláštního zřetele hodných i v případě, že 
student nesplňuje jednu nebo více podmínek uvedených v odstavci 1. 

3. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z Matriky studentů, která je 
vedena formou elektronické databáze informačního systému VUT (dále jen „IS VUT“). 

4. Ubytovací stipendium se přiznává na základě elektronické žádosti studenta na předepsaném 
formuláři. 

5.  Výši ubytovacího stipendia určí rozhodnutím rektor podle počtu studentů, kteří splnili podmínky 
pro přiznání tohoto stipendia a podle objemu způsobilých disponibilních finančních prostředků. 
Výplaty ubytovacího stipendia jsou prováděny zpětně ve čtyřměsíčních intervalech, a to za období 
září až prosinec, leden až duben a květen až srpen. 

 

Článek 8 
Sociální stipendium 

1. Sociální stipendium se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle § 17 zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jestliže rozhodný příjem 
v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny 
a koeficientu 1,5. Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců 
v akademickém roce. Měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby 
minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé 
desetikoruny nahoru. 

2. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením (vydaným na jeho žádost orgánem 
státní sociální podpory, který přídavek přiznal), o tom, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely 
přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima 
rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí 
roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité 
časové období pouze jednou. 

3. Sociální stipendium se přiznává na základě žádosti studenta. Žádost o sociální stipendium student 
podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do studia, pokud mu nebyl přídavek na dítě 
podle § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů přiznán 
po zápisu do studia; v tomto případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku. 

4. Podrobnosti o náležitostech žádosti o sociální stipendium a termíny pro jeho vyplacení stanoví 
vnitřní norma VUT.   
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Článek 9 
Stipendium na podporu mobility 

1. Studentovi bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu uskutečňovaného 
na VUT lze přiznat stipendium k částečnému pokrytí nákladů spojených se studiem na zahraniční 
vysoké škole v případě, kdy jeho pobyt nelze hradit v rámci mezinárodního programu nebo 
dvoustranných dohod. 

2. Studentovi zahraniční vysoké školy lze přiznat stipendium k částečnému pokrytí nákladů 
spojených se studiem na VUT. 

3. Stipendium na podporu mobility se přiznává na základě žádosti studenta doložené rozborem 
nutných nákladů spojených se studiem. 

4. Podrobnosti o způsobu a termínech podání žádosti a výplaty stipendií stanoví vnitřní norma VUT.  

 

Článek 10 
Rozhodnutí o přiznání stipendia 

1. Vydání rozhodnutí o přiznání stipendia je ve smyslu ustanovení § 68 odst. 1 písm. e) zákona 
rozhodnutím o právech a povinnostech studentů. 

2. Řízení se zahajuje dnem, kdy student podal žádost o přiznání stipendia. Přiznává-li stipendium 
studentovi děkan, rektor, nebo ředitel vysokoškolského ústavu z moci úřední, je řízení zahájeno 
až doručením rozhodnutí o přiznání stipendia. 

3. Rozhodnutí o přiznání stipendia se doručuje prostřednictvím IS VUT. Za den doručení a oznámení 
rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí 
studentovi v IS VUT. 

4. Student je povinen studijnímu oddělení fakulty nebo součásti oznámit změnu rozhodných 
skutečností pro přiznání stipendia na podporu mobility a ubytovacího a sociálního stipendia, a to 
nejpozději do 30 dnů ode dne nastalé skutečnosti.  

5. Při změně skutečností rozhodných pro přiznání, dobu poskytování nebo výši stipendia rozhodne 
orgán, který stipendium přiznal, o odnětí stipendia nebo o jeho snížení i během akademického 
roku. 

 

Článek 11 
Způsob vyplácení stipendií 

1. Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně na bankovní účet studenta. Student je povinen pro tento 
účel zadat do IS VUT své bankovní spojení. Pro výplatu všech typů stipendií je student povinen 
užívat pouze jeden bankovní účet. Za správnost a úplnost údajů bankovního spojení odpovídá 
student. 
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Článek 12 
Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se Stipendijní řád VUT registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 20. 
srpna 2012 pod čj. MSMT 33984/2012-30. 

2.  Stipendijní řád VUT byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem 
VUT dne 4. dubna 2017.  

2. Stipendijní řád VUT nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. 

3. Stipendijní řád VUT nabývá účinnosti dnem platnosti. 

 

 

 

Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček 
předseda AS VUT 

 

 

 

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 
rektor 


