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SMĚRNICE DĚKANA č. 10/2021

STIPENDIA NA FAKULTĚ STAVEBNÍ VUT
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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
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Článek 1
Základní ustanovení
Tato Směrnice děkana č. 10/2021 (dále jen „směrnice“) je prováděcí vnitřní normou
Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „fakulta“)
ke Stipendijnímu řádu Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“).
Jiné stipendium a z jiných důvodů, než které jsou uvedeny ve Stipendijním řádu VUT,
nelze vyplatit.
Použitím Stipendijního řádu VUT nelze obcházet ustanovení zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, o závislé práci.
Studentům fakulty přiznává děkan fakulty (dále jen „děkan“) tato stipendia:
- prospěchové stipendium studentům bakalářských a navazujících magisterských
studijních programů. Bližší podmínky pro přiznávání jsou uvedeny v čl. 2 až 6,
- doktorské stipendium studentům doktorských studijních programů fakulty. Bližší
podmínky pro přiznávání jsou uvedeny v čl. 7 až 11,
- stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí (dále jen „tvůrčí stipendium“) (viz čl. 12),
- stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu1 (viz čl. 12),
- mimořádné stipendium (viz čl. 13),
- stipendium na podporu mobility (viz čl. 14).
Ubytovací a sociální stipendium2 přiznává z pověření rektora prorektor3, kterému
je svěřena studijní agenda. Ubytovací stipendium pro zahraniční studenty přijíždějící
na VUT v rámci studijních pobytů přiznává z pověření rektora prorektor, kterému je
svěřena agenda zahraničních vztahů.

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, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů.
Platné znění vnitřní normy VUT Pokyn č. 20/2017 Pravidla pro udělování mimořádného stipendia studentům
v obtížné životní situaci.
Čl. 2 odst. 3 Stipendijního řádu VUT.
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ČÁST DRUHÁ
PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH
A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)
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Článek 2
Úvodní ustanovení
Cílem podmínek stanovených touto směrnicí pro přiznání prospěchového stipendia
je stimulace studentů fakulty k dosahování výborných studijních výsledků a dodržování
standardní doby studia daného studijního programu.
Výši prospěchového stipendia určí děkan rozhodnutím podle počtu studentů, kteří splnili
podmínky pro přiznání prospěchového stipendia a podle objemu disponibilních
finančních prostředků4.
Článek 3
Kritéria pro přiznání prospěchového stipendia
Studentovi vzniká nárok na prospěchové stipendium pro příslušný akademický rok, jestliže:
a) splnil podmínku dodržení doporučené standardní délky studia daného studijního
programu podle ustanovení čl. 4,
b) v předchozím akademickém roce úspěšně absolvoval všechny zapsané předměty na
fakultě, které nebyly uznány z předchozího ukončeného studia. Výjimkami jsou uznání:
- předmětu Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) v bakalářském studiu v případě,
že v aktuálním bakalářském studiu úspěšně vykonal předmět Angličtina pro středně
pokročilé (zkouška) nebo Angličtina – úroveň B2 (zkouška),
- předmětu Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) v navazujícím
magisterském studiu v případě, že tento předmět úspěšně vykonal před
zahájením navazujícího magisterského studia,
- předmětu Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) v navazujícím magisterském
studiu v případě, že úspěšně vykonal předmět Angličtina – úroveň B2 (zkouška),
- předmětů studovaných v celoživotním vzdělávání,
c) splnil podmínku studijního prospěchu vyjádřeného váženým studijním průměrem
podle čl. 5,
d) podal na Studijní oddělení fakulty (dále jen „STO“) žádost o poskytnutí
prospěchového stipendia v termínu do 10. 10. příslušného akademického roku.
V případě:
- přestupu studenta z jiné fakulty VUT nebo z jiné vysoké školy,
- uznání předmětů z jiné fakulty VUT nebo z jiné vysoké školy,
- uznání předmětů z fakulty
stanoví podmínky děkan, který rozhodne o přiznání prospěchového stipendia na základě
žádosti studenta a doporučení Stipendijní komise fakulty. Náročnost stanovených
podmínek se musí co nejméně odchylovat od náročnosti podmínek daných čl. 4 a 5.
U individuálních studijních plánů může děkan stanovit při dodržení stejné náročnosti jiné
podmínky, než jsou uvedeny v čl. 4 a 5.
Prospěchové stipendium je vypláceno v pravidelných měsíčních výplatách od září do
června. Podrobnosti o výplatě stipendií stanoví každoročně vydávaný Pokyn děkana
Poskytování prospěchových stipendií studentům bakalářského a navazujícího
magisterského studia v příslušném akademickém roce.

Čl. 3 odst. 3 Stipendijního řádu VUT.
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Termíny výplat se stanoví na každý 10. pracovní den v měsíci, po kterém vzniká studentovi
nárok na prospěchové stipendium. Stipendium se přestává vyplácet za měsíc, ve kterém5:
a) student přerušil studium nebo mu bylo studium ukončeno,
b) nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek,
c) student překročil standardní dobu studia daného studijního programu.
Článek 4
Dodržení standardní doby studia
Standardní doba studia je doba studia stanovená akreditací studijního programu vyjádřená
v rocích nebo semestrech, za kterou by měl student při průměrné studijní zátěži studium ukončit.
Podmínky dodržení standardní doby studia daného studijního programu splňuje student:
a) zapsaný do 2. ročníku, který uzavřel 1. ročník a získal do konce 1. roku studia
za předměty předepsané studijním plánem pro 1. ročník studia 60 kreditů,
b) zapsaný do 3. ročníku, který uzavřel 1. a 2. ročník a získal do konce 2. roku studia
za předměty předepsané studijním plánem pro 1. a 2. ročník studia 120 kreditů,
c) zapsaný do 4. ročníku, který uzavřel 1., 2. a 3. ročník a získal do konce 3. roku studia
za předměty předepsané studijním plánem pro 1., 2. a 3. ročník studia 180 kreditů.
Článek 5
Stanovení váženého studijního průměru
Podmínku pro přiznání prospěchového stipendia splňuje student, jehož studijní prospěch,
vyjádřený váženým studijním průměrem (dále jen „SP“) podle odst. 2, nepřesáhne
hodnotu 1,50 (zaokrouhleno na dvě desetinná místa podle odst. 2).
Studijní prospěch, rozhodný pro přiznání prospěchového stipendia, se stanoví z výsledků
a kreditového ohodnocení započitatelných klasifikací pomocí SP podle vztahu6:
 p K p Z p  ,
SP =
p K p
kde K je kreditová hodnota předmětu zakončeného zkouškou nebo klasifikovaným
zápočtem, Z je číselná klasifikace zkoušky nebo zápočtu, p je sčítací index zahrnující
všechny předměty registrované studentem v předchozím akademickém roce zakončené
zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem.
Vypočtená hodnota SP se na fakultě zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

(1)
(2)
(3)

5
6

Článek 6
Výše prospěchového stipendia
Výše prospěchového stipendia závisí na celkové částce plánované na stipendia studentů
(viz čl. 2 odst. 2).
V závislosti na dosaženém váženém studijním průměru stanoveném podle čl. 5 odst. 2 je
studentovi přiznáno prospěchové stipendium v příslušné kategorii podle Tabulky č. 1.
Výše prospěchového stipendia pro jednotlivé kategorie podle Tabulky č. 1 se stanoví
z celkové částky vyčleněné na stipendia tak, aby byly pro jednotlivé kategorie (I. až V.
a 1. až 5.) odstupňovány v poměrech 7 : 5 : 4 : 3 : 2, a poté se zaokrouhlí na celé desetikoruny směrem nahoru. Výši prospěchového stipendia v jednotlivých kategoriích upravuje každoročně vydávaný Pokyn děkana Poskytování prospěchových stipendií studentům
bakalářského a navazujícího magisterského studia v příslušném akademickém roce.
Čl. 3 odst. 4 Stipendijního řádu VUT.
Čl. 15 Studijního a zkušebního řádu VUT a čl. 2 odst. 4 Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia
v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební VUT.
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Tabulka č. 1 Kategorie pro prospěchové stipendium
Vážený studijní průměr Kategorie pro bakalářské
Kategorie pro navazující
podle článku 5, odst. 2
studijní programy
magisterské studijní programy
1,00–1,10
I. kategorie
1. kategorie
1,11–1,20
II. kategorie
2. kategorie
1,21–1,30
III. kategorie
3. kategorie
1,31–1,40
IV. kategorie
4. kategorie
1,41–1,50
V. kategorie
5. kategorie
ČÁST TŘETÍ
DOKTORSKÉ STIPENDIUM PRO STUDENTYDOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ

(1)

(2)

(3)

(4)

Článek 7
Kritéria pro stanovení výše doktorského stipendia
„Kredity“ ve třetí části této směrnice se rozumí bodové ohodnocení jednotlivých činností
a aktivit studijního plánu studenta doktorského studijního programu (dále jen
„doktorand“), nejedná se tedy o kredity dle ECTS.
Výše stipendia je závislá na dosaženém počtu „kreditů“ stanovených podle platné
Směrnice děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů v prezenční formě
studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.
Doktorandům studujícím v prezenční formě studia doktorského studijního programu (dále
jen „DSP“) uskutečňovaném v českém jazyce7 lze po standardní dobu studia přiznat
doktorské stipendium podle odst. 4 a 5.
Doktorandům DSP se standardní dobou studia 4 roky, kteří nastupují do 1. ročníku
v letním semestru a zapíší se ke studiu ve stanoveném datu zápisu, je přiznáno:
a) v 1. roce studia
- od stanoveného data zápisu do 31. 8.
měsíční stipendium v částce:
8 200,- Kč,
- od 1. 9. do dne, který předchází datu zápisu do 1. ročníku
plus jeden rok, měsíční stipendium v částce:
9 000,- Kč,
b) ve 2., 3. a 4. roce studia měsíční stipendium, které je závislé na dosaženém počtu
„kreditů“ (viz Tabulky č. 2 až 4) stanovených podle Přílohy 4 uvedené v platné
Směrnici děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů v prezenční
formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Stipendium se
vyplácí měsíčně po celý 2., 3. a 4. rok studia (2. rok studia začíná k datu zápisu
do 1. ročníku studia plus jeden rok a končí ke dni, který předchází datu zápisu
do 1. ročníku plus dva roky; 3. rok studia začíná k datu zápisu do 1. ročníku studia
plus dva roky a končí ke dni, který předchází datu zápisu do 1. ročníku plus tři roky;
4. rok studia začíná k datu zápisu do 1. ročníku studia plus tři roky a končí ke dni,
který předchází datu zápisu do 1. ročníku plus čtyři roky), neukončí-li nebo
nepřeruší-li doktorand prezenční formu studia DSP.

Tabulka č. 2 Výše měsíčního stipendia ve 2. roce studia podle dosaženého počtu „kreditů“
Rok studia
2.

7

Více než 60
10 900,- Kč

Dosažený počet „kreditů“ za 1. rok studia
46–60
31–45
11–30
10 100,- Kč
9 100,- Kč
8 200,- Kč

Čl. 5 odst. 1 Stipendijního řádu VUT.

4 (8)

Do 10
4 500,- Kč
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Tabulka č. 3 Výše měsíčního stipendia ve 3. roce studia podle dosaženého počtu „kreditů“
Rok studia
3.

Více než 70
13 600,- Kč

Dosažený počet „kreditů“ za 2. rok studia
56–70
36–55
11–35
12 300,- Kč 11 500,- Kč 10 600,- Kč

Do 10
4 500,- Kč

Tabulka č. 4 Výše měsíčního stipendia ve 4. roce studia podle dosaženého počtu „kreditů“
Rok studia
4.
(5)

(6)

(1)

(2)

Více než 80
15 000,- Kč

Dosažený počet „kreditů“ za 3. rok studia
66–80
41–65
11–40
13 400,- Kč 12 400,- Kč 11 300,- Kč

Do 10
4 500,- Kč

Doktorandům DSP se standardní dobou studia 4 roky, kteří nastupují do 1. ročníku
v zimním semestru a zapíší se ke studiu ve stanoveném datu zápisu, je přiznáno:
a) v 1. roce studia
- od stanoveného data zápisu do 28. 2.
měsíční stipendium v částce:
8 200,- Kč,
- od 1. 3. do 31. 8. měsíční stipendium v částce:
9 000,- Kč,
b) ve 2., 3. a 4. roce studia měsíční stipendium, které je závislé na dosaženém počtu
„kreditů“ (viz Tabulky č. 2 až 4) stanovených podle Přílohy 4 uvedené v platné
Směrnici děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů v prezenční
formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně a podle čl. 7
této směrnice. Stipendium se vyplácí měsíčně po celý 2., 3. a 4. rok studia od 1. 9.
do 31. 8., neukončí-li nebo nepřeruší-li doktorand prezenční formu studia DSP.
Tabulky č. 2 až 4 mohou být upraveny příslušným pokynem děkana fakulty.
Článek 8
Stanovení dosaženého počtu „kreditů“
Dosažený počet „kreditů“ (pro doktorandy DSP se standardní dobou studia 3 roky a pro
doktorandy DSP se standardní dobou studia 4 roky, zapsané ke studiu ke stanovenému
datu zápisu) se stanoví po ukončení:
- 1. roku studia jako součet „kreditů“ získaných za první rok studia podle schváleného
individuálního studijního plánu doktoranda, sestaveného podle Přílohy 4 uvedené
v platné Směrnici děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů
v prezenční formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně,
- 2. roku studia jako součet „kreditů“ získaných za druhý rok studia podle schváleného
individuálního studijního plánu doktoranda, sestaveného podle Přílohy 4 uvedené
v platné Směrnici děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů
v prezenční formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.
Dosažený počet „kreditů“ (pro doktorandy DSP se standardní dobou studia 4 roky,
zapsané ke studiu ke stanovenému datu zápisu) se stanoví po ukončení:
- 3. roku studia jako součet „kreditů“ získaných za třetí rok studia podle schváleného
individuálního studijního plánu doktoranda, sestaveného podle Přílohy 4 uvedené
v platné Směrnici děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů
v prezenční formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.

Článek 9
Návrh na změnu stipendia
Návrhy na změnu stipendia podává děkanovi školitel doktoranda na základě výsledků studia
doktoranda (získaných „kreditů“) nejpozději do 10. 9. (u doktorandů, kteří zahájili studium
1. 9.), resp. do 10. 2. (u doktorandů, kteří zahájili studium v letním semestru) příslušného
akademického roku. Návrh musí být potvrzen vedoucím ústavu, zejména se zřetelem na další
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aktivní zapojení doktoranda do činnosti ústavu (výuka, tvůrčí činnost), a doktorandem.
Za včasné podání návrhu na změnu stipendia je zodpovědný školitel.
Článek 10
Vyplácení stipendia
Doktorské stipendium se vyplácí po dobu celého akademického roku. Termíny výplat se stanoví
na každý 10. pracovní den v měsíci, po kterém vzniká doktorandovi nárok na doktorské
stipendium. Nárok na stipendium zaniká a přestává se vyplácet za měsíc, ve kterém8:
a) doktorand přerušil studium nebo mu bylo studium ukončeno,
b) doktorandovi byla změněna forma studia z prezenční na kombinovanou,
c) nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek.
Článek 11
Změna výše stipendia při změně výše dotace
Pokud výše dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na stipendia
doktorandů nebude odpovídat celkovému předpokládanému ročnímu objemu vyplacených
stipendií na fakultě, bude výše doktorského stipendia přizpůsobena výši dotace. Výše stipendia
bude v tomto případě pro daný kalendářní rok stanovena příslušným pokynem děkana.
ČÁST ČTVRTÁ
TVŮRČÍ STIPENDIUM A STIPENDIUM NA VÝZKUMNOU, VÝVOJOVOU
A INOVAČNÍ ČINNOST PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU,
MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM A STIPENDIUM NA PODPORU MOBILITY
Článek 12
Tvůrčí stipendium a stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle
zvláštního právního předpisu
(1) Tvůrčí stipendium je studentům všech typů studijních programů přiznáváno za vynikající
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající
k prohloubení znalostí.
(2) Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu je studentům všech typů studijních programů přiznáváno v souladu se zákonem
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
(3) Tvůrčí stipendium a stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle
zvláštního právního předpisu lze přiznat na základě žádosti studenta i z moci úřední.
(4) Konečnou výši stipendia určí děkan, podle počtu studentů, kteří splnili podmínky
pro přiznání stipendia a podle objemu způsobilých disponibilních finančních prostředků.

(1)

8

Článek 13
Mimořádné stipendium
Mimořádné stipendium na fakultě lze přiznat studentům všech typů studijních programů:
a) za mimořádné studijní výsledky,
b) za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, VUT nebo akademické obce VUT,
c) za vynikající sportovní výsledky,
d) za vynikající umělecké výsledky,
e) za vynikající reprezentaci VUT zejména v oblasti vědy, vzdělávání, sportu a umění,
f) v případě zdravotního postižení studenta nebo tíživé sociální situace studenta
(mimořádné sociální stipendium),
Čl. 5 odst. 5 Stipendijního řádu VUT.

6 (8)

Stipendia na Fakultě stavební VUT

(2)

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

g) v dalších případech zvláštního zřetele hodných.
Mimořádné stipendium na fakultě:
- je zpravidla stipendium jednorázové, lze je však přiznat i opakovaně,
- se zpravidla přiznává na žádost studenta nebo na návrh vedoucího zaměstnance VUT,
- může být přiznáno i z moci úřední.
Článek 14
Stipendium na podporu mobility
Stipendium na podporu mobility přiznává děkan fakulty v souladu se čl. 10 Stipendijního
řádu VUT.
Studentovi bakalářského, navazujícího magisterského či doktorského studijního programu 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. Maximální výše příspěvku je 15 000,- Kč na studenta za jeden semestr.
Studentovi zahraniční vysoké školy lze přiznat stipendium k částečnému pokrytí nákladů
spojených se studiem na VUT.
Stipendium na podporu mobility se přiznává na základě žádosti studenta doložené
rozborem nutných nákladů spojených se studiem.
Podrobnosti o způsobu a termínech podání žádosti a výplaty stipendií stanoví vnitřní
norma VUT.
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Článek 15
Rozhodnutí o přiznání stipendia
Vydání rozhodnutí o přiznání stipendia je ve smyslu ustanovení zákona č. 111/1998 Sb.,
§ 68 odst. 1 písm. e) rozhodnutím o právech a povinnostech studentů.
Řízení se zahajuje dnem, kdy student podal žádost o přiznání stipendia. Přiznává-li
stipendium studentovi děkan z moci úřední, je řízení zahájeno až doručením rozhodnutí
o přiznání stipendia.
Rozhodnutí o přiznání stipendia se doručuje prostřednictvím IS VUT. Za den doručení
a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po dni
zpřístupnění rozhodnutí studentovi v IS VUT.
Student je povinen Studijnímu oddělení fakulty oznámit změnu rozhodných skutečností
pro přiznání stipendia na podporu mobility a ubytovacího a sociálního stipendia,
a to nejpozději do 7 dnů ode dne nastalé skutečnosti.
Při změně skutečností rozhodných pro přiznání, dobu poskytování nebo výši stipendia
rozhodne orgán, který stipendium přiznal, o odnětí stipendia nebo o jeho snížení,
a to i během období, na které bylo stipendium přiznáno.
Článek 16
Způsob vyplácení stipendií
Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně v CZK 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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Pokud student nesdělí VUT číslo bankovního účtu pro výplatu stipendia nebo neposkytne
ve lhůtě 30 dní od právní moci rozhodnutí o přiznání stipendia jinou součinnost nutnou
pro jeho výplatu, může mu být stipendium odňato. O odnětí stipendia rozhoduje orgán,
který studentovi stipendium přiznal.
Článek 17
Přechodná a závěrečná ustanovení
Studenti posledního 3. ročníku doktorského studijního programu Geodézie a kartografie
v prezenční formě studia akreditovaného před rokem 2018 mají výši měsíčního stipendia
danou tabulkou č. 3.
Studentům doktorských studijních programům v prezenční formě studia v devátém
semestru studia (v případě studentů doktorského studijního programu Geodézie
a kartografie v prezenční formě studia akreditovaného před rokem 2018 v sedmém
semestru studia) se podle zákona č. 188/2020 Sb.9, poskytuje doktorské stipendium dané
platným zněním Pokynu děkana Poskytování doktorských stipendií podle zákona
č. 188/2020 Sb. doktorandům v prezenční formě studia.
Tato směrnice byla schválena Akademickým senátem fakulty dne 30. 6. 2021.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021 a současně k tomuto datu pozbývá
platnost Směrnice děkana č. 9/2019 Stipendia na fakultě ze dne 13. 11. 2019.

………………………………………………………………………….………….……
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…….………………………………………………………………………….………….……

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.

Ing. Petr Beneš, CSc.

děkan Fakulty stavební VUT

předseda AS Fakulty stavební VUT

Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce
2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů.

8 (8)

