Vnitřní předpisy Vysokého učení technického 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), ve
znění pozdějších předpisů, dne 22. srpna 2006 pod čj. 16 396/2006-30 Stipendijní řád pro studenty Vysokého učení technického v Brně.

Ing. Josef Beneš, CSc., v. r.
ředitel odboru vysokých škol

STIPENDIJNÍ ŘÁD
Vysokého učení technického v Brně
Akademický senát Vysokého učení technického v Brně se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 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, usnesl na tomto
Stipendijním řádu Vysokého učení technického v Brně:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Tento Stipendijní řád Vysokého učení technického v Brně je 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“), 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
(1) Studentům se přiznávají tato stipendia:
a) stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona (dále jen „prospěchové stipendium“),
b) stipendium podle § 91 odst. 2 písm. b) až d) a § 91 odst. 3 písm. a) zákona (dále jen „mimořádné stipendium“),
c) stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona (dále jen „doktorské stipendium“),
d) stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona (dále jen „ubytovací stipendium“), nebo
e) stipendium podle § 91 odst. 3 zákona (dále jen „sociální stipendium“).
(2) O stipendiích podle čl. 3 až 7 rozhoduje děkan fakulty, která zajišťuje organizační
a právní stránku uskutečňování studijního programu a na níž jsou studenti tohoto studijního pro-
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gramu zapsáni (dále jen „kmenová fakulta“). Přiznává stipendium prospěchové, mimořádné nebo
stipendium doktorské.
(3) O ubytovacím stipendiu rozhoduje a přiznává je podle § 91 odst. 2 písm. d) z pověření rektora prorektor pro studium a záležitosti studentů; organizační stránku zajišťuje Centrum
výpočetních a informačních služeb VUT, za právní stránku odpovídá útvar pro vzdělávání, tvůrčí a strategický rozvoj.
(4) Rozhodnutí o stipendiích lze studentům do vlastních rukou doručovat přímo na kmenové fakultě nebo poštou. Rozhodnutí je doručeno dnem jeho převzetí, dnem odepření zásilku
převzít nebo uplynutím tří dnů od jejího uložení na poště. Nepodaří-li se rozhodnutí doručit, je
vyvěšeno na úřední desce fakulty. Datum jeho vyvěšení je dnem jeho doručení.

ČÁST DRUHÁ
STIPENDIA PRO STUDENTY
BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Článek 3
Prospěchové stipendium
(1) Studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který v předcházejícím akademickém roce nebo ve stanovené etapě studia dosáhl vynikajících studijních výsledků,
bude přiznáno prospěchové stipendium. Výši prospěchového stipendia stanoví děkan podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro prospěchové stipendium a kterým bylo prospěchové
stipendium přiznáno, a podle objemu disponibilních finančních prostředků. Prospěchové stipendium se stanovuje na základě váženého studijního průměru (čl. 14 Studijního a zkušebního řádu
VUT). Podrobnosti stanoví směrnice děkana.
(2) Prospěchové stipendium se vyplácí po dobu akademického roku, nestanoví-li směrnice děkana jinak. Termíny vyplácení stipendia stanoví rektor.
(3) Prospěchové stipendium se přestává vyplácet za měsíc, ve kterém:
a) student přerušil nebo ukončil studium,
b) bylo zjištěno, že student prokazatelně neplní studijní povinnosti,
c) nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek.
Článek 4
Mimořádné stipendium
a)
b)
c)
d)
e)

(1) Mimořádné stipendium je stipendium jednorázové, které lze přiznat zejména:
za vynikající studijní výsledky během celého studia,
za práci a významné vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky,
za vynikající sportovní výsledky, zejména v souvislosti s reprezentací VUT,
za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, VUT a akademické obce,¨
jako výpomoc v mimořádné tíživé sociální situaci.

(2) Mimořádné stipendium může být přiznáno na podporu studia v zahraničí v rámci programu podporovaného VUT.
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(3) Mimořádné stipendium se zpravidla přiznává na žádost studenta nebo na návrh vedoucího zaměstnance příslušné katedry nebo ústavu.
(4) Mimořádné stipendium lze přiznat i opakovaně.
(5) Výši mimořádného stipendia stanoví děkan podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro mimořádné stipendium a kterým bylo mimořádné stipendium přiznáno, a podle objemu disponibilních finančních prostředků.

ČÁST TŘETÍ
STIPENDIA PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Článek 5
Doktorské stipendium
(1) Studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu lze přiznat
doktorské stipendium.
(2) Na návrh školitele a po souhlasu příslušné oborové rady může děkan výjimečně přiznat doktorské stipendium ve čtvrtém akademickém roce studia.
(3) Výši doktorského stipendia stanoví děkan podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro doktorské stipendium a kterým bylo doktorské stipendium přiznáno, a podle objemu disponibilních finančních prostředků s přihlédnutím zejména k:
a) dosaženým studijním výsledkům,
b) dosaženým výsledkům vědecké, umělecké nebo další tvůrčí činnosti studenta a jejich prezentace,
c) délce předchozí odborné praxe,
d) pedagogickým a dalším aktivitám na VUT.
Výši stipendia lze měnit i během akademického roku.
(4) Doktorské stipendium se vyplácí po dobu akademického roku. Termíny výplaty stanoví rektor.
(5) Doktorské stipendium se přestává vyplácet za měsíc, ve kterém:
a) student přerušil nebo ukončil studium,
b) bylo zjištěno, že student prokazatelně neplní studijní povinnosti,
c) nabylo právní moci rozhodnutí po uložení sankce za disciplinární přestupek.
Článek 6
Mimořádné stipendium
(1) Studentům doktorských studijních programů lze za významnou činnost konanou ve
prospěch fakulty, VUT a akademické obce nebo za vynikající studijní výsledky a výsledky v
jejich vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti přiznat jednorázově
nebo opakovaně mimořádné stipendium.
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(2) Studentům doktorských studijních programů může být přiznáno mimořádné stipendium určené na podporu studia v zahraničí v rámci programu podporovaného VUT.
(3) Výši mimořádného stipendia stanoví děkan podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro mimořádné stipendium a kterým bylo mimořádné stipendium přiznáno, a podle objemu disponibilních finančních prostředků.

ČÁST ČTVRTÁ
MIMOŘÁDNÁ STIPENDIAVYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLUV
NA ŘEŠENÍ ÚKOLŮ VÝZKUMU A VÝVOJE
Článek 7
Studentům zejména doktorských studijních programů lze přiznat jako mimořádné stipendium též stipendium vyplývající ze smluv uzavřených mezi VUT a právnickou osobou poskytující účelové prostředky na řešení úkolů výzkumu a vývoje.

ČÁST PÁTÁ
MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM PŘIZNANÉ REKTOREM
Článek 8
Za významnou činnost konanou ve prospěch VUT nebo jako součást ceny rektora může
rektor přiznat studentům jednorázové stipendium. Výši tohoto stipendia stanoví rektor podle
počtu přiznaných stipendií a podle objemu finančních prostředků.

ČÁST ŠESTÁ
UBYTOVACÍ STIPENDIUM
Článek 9
a)
b)

c)
d)

(1) Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který:
je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia,
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 programů je studentovi přiznáno nejvýše jednou, a to v tom studijním
programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
nepřekročil standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
je státním občanem České republiky nebo je osobou, která má na území České republiky
povolený trvalý pobyt, nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Islandu, Norska, Lichtenštejnska) nebo Švýcarské konfederace,
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e) není studentem studujícím v rámci:
− zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendista) a mezinárodních smluv,
− programu AKTION a CEEPUS,
f) nemá místo trvalého pobytu v okresech Brno-město a Brno-venkov.
(2) Ubytovací stipendium může být přiznáno z dalších důvodů zvláštního zřetele hodných
i v případě, že student nesplňuje jednu nebo více podmínek uvedených v odstavci 1.
Článek 10
(1) Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z Matriky studentů.
(2) Ubytovací stipendium se přiznává na základě žádosti studenta; termín, formu a způsob podávání žádosti stanoví rektor směrnicí pro příslušný akademický rok.
Článek 11
(1) Výši ubytovacího stipendia stanovuje rektor. Výše ubytovacího stipendia je dána poměrem objemu finančních prostředků na ubytovací stipendia a počtem studentů, kterým bylo
podle čl. 9 ubytovací stipendium přiznáno.
(2) Výplaty ubytovacích stipendií jsou prováděny zpětně ve čtyřměsíčních intervalech.

ČÁST SEDMÁ
SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
Článek 12
(1) Nárok na sociální stipendium má student, kterému byl přiznán přídavek na dítě ve
zvýšené výměře podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění zákona č. 242/1997 Sb., a tento nárok prokáže tím, že k žádosti o sociální stipendiu podané
prostřednictvím studijního oddělení fakulty přiloží písemné oznámení o přídavku na dítě vydané
úřadem státní sociální podpory.
(2) Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne
zápisu do studia, pokud mu nebyl přídavek na dítě ve zvýšené výměře přiznán po zápisu do studia; v tomto případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku.
(3) Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat
neprodleně studijní oddělení fakulty o případné změně v přiznání přídavku na dítě.
(4) Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia; nárok na sociální
stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.
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(5) Sociální stipendium činí měsíčně násobek přídavku na dítě ve zvýšené výměře, který
stanoví nařízení vlády.
(6) Termíny vyplácení sociálního stipendia stanovuje směrnice rektora.

ČÁST OSMÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 13
Výplaty stipendií jsou prováděny bezhotovostně. Student je povinen pro tento účel uvést
do informačního systému své bankovní spojení. Pro výplatu všech typů stipendií je student povinen užívat pouze jeden bankovní účet. Za správnost bankovního účtu v informačním systému
VUT, na který jsou vyplácena stipendia studenta, je plně odpovědný příslušný student.
Článek 14
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Stipendijní řád VUT registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 2. srpna 2005 pod čj. 25 464/2005-30, ve znění pozdějších změn.
(2) Tento řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem
VUT dne 30. května 2006 a dne 13. června 2006.
(3) Tento řád podle § 36 odst. 4 zákona nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
(4) Tento řád nabývá účinnosti od akademického roku 2006/2007.

Doc. RNDr. Josef Dalík, CSc., v. r.
předseda Akademického senátu

Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, v. r.
rektor
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