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                  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 30. března 2006 pod 
 čj. 8 554/2006-30 Stipendijní řád Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.  

Změny Stipendijního řádu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno byly registrovány 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne  
11. prosince 2009 pod čj. 28 494/2009-30. 
 

 

 

 

I. 
ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

STIPENDIJNÍ ŘÁD 
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO 

ze dne 11. prosince 2009 

Článek 1 
 Obecná ustanovení  

(1) Stipendijní řád Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno“) 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 VFU Brno. 

(2) Tento stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsob vyplácení. 

(3) Stipendia přiznává rektor, rektor může tuto pravomoc delegovat na děkana fakulty.  

(4) Při stanovování výše stipendií se přihlíží k finančním zdrojům a možnostem univerzity. Zdrojem pro vyplácení 
stipendií podle tohoto stipendijního řádu jsou dotace nebo příspěvky ze státního rozpočtu, stipendijní fond vytvořený 
podle § 58 odst. 7 zákona a jiné účelové zdroje, umožní-li to smlouva s poskytovatelem nebo jeho rozhodnutí.  

Článek 2 
Druhy stipendií 

Studentům nebo akademickým pracovníkům VFU mohou být přiznána stipendia:  

a) za vynikající studijní výsledky podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona (dále jen „prospěchová stipendia“),  

b) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí 
podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona (dále jen „stipendia za tvůrčí výsledky“), 

c) v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona (dále jen „sociální stipendium“), 

d) v případech hodných zvláštního zřetele podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona (dále jen „zvláštní stipendium“),  

e) v prezenční formě studia v doktorském studijním programu podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona (dále jen 
„doktorské stipendium“),  

f) na ubytování studentů podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona (dále jen „ubytovací stipendium“),   

g) pro studentské vědecké síly podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona (dále jen „stipendium pro studentské vědecké 
síly“),   

h) „h) na podporu studia v zahraničí podle § 91 odst. 4 písm. a) zákona (dále jen „stipendium do zahraničí“), 

i) na podporu studia cizinců na VFU Brno podle § 91 odst. 4 písm. b) zákona (dále jen „stipendium pro 
cizince“), 

j)  na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona.  
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Článek 3 
Prospěchové stipendium a stipendium za tvůrčí výsledky 

(1) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům za vynikající studijní výsledky. Stipendium za tvůrčí 
výsledky může být přiznáno studentům za vynikající tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí. 

(2) Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia nebo stipendia za tvůrčí výsledky stanovuje rektor. Stipendium 
lze přiznat studentovi, který podal v termínu stanoveném rektorem žádost o jeho přiznání. 

(3) Žádost o prospěchové stipendium nebo o stipendium za tvůrčí výsledky za příslušný akademický rok student  
podává na studijní oddělení fakulty. Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo 
účtu, na který může být stipendium vyplaceno. 

(4) Výši prospěchového stipendia a stipendia za tvůrčí výsledky za příslušný akademický rok stanovuje rektor. 

(5) Prospěchové stipendium a stipendium za tvůrčí výsledky se vyplácí jedenkrát ročně zpětně za uplynulý 
akademický rok. Výplatní termíny a způsob vyplácení stipendia stanoví rektor. 

Článek 4 
Sociální stipendium 

(1) Nárok na sociální stipendium má student, kterému byl přiznán přídavek na dítě ve zvýšené výměře podle 
zvláštního právního předpisu.1)  

(2) Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý kalendářní měsíc, ve kterém po celý 
měsíc splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia. Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec 
a srpen. Stipendium lze přiznat studentovi, který podal v termínu stanoveném rektorem žádost o jeho přiznání. 

(3) Žádost o sociální stipendium pro daný akademický rok student podává na studijní oddělení fakulty. Žádost musí 
obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo účtu, na který může být stipendium vyplaceno. 
K žádosti musí být přiloženo písemné oznámení o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené míře vydané úřadem státní 
sociální podpory. 

(4) Sociální stipendium činí měsíčně násobek přídavku na dítě ve zvýšené výměře, který stanoví nařízení vlády. 

(5) Sociální stipendium se vyplácí jedenkrát za tři měsíce zpětně. Výplatní termíny a způsob vyplácení sociálního 
stipendia stanoví rektor. 

Článek 5 
Doktorské stipendium  

(1) Doktorské stipendium může být přiznáno studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia 
po standardní dobu studia.  

(2) Podmínky pro získání doktorského stipendia stanovuje rektor. Stipendium lze přiznat za měsíc, ve kterém student 
po celý měsíc splňuje podmínky pro přiznání doktorského stipendia. Stipendium lze přiznat studentovi, který podal 
v termínu stanoveném rektorem žádost o jeho přiznání. 

(3) Žádost o doktorské stipendium na příslušný akademický rok student podává na studijní oddělení fakulty. Žádost 
musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo účtu, na který může být stipendium 
vyplaceno. 

(4) Výši doktorského stipendia na příslušný akademický rok stanovuje rektor. Při stanovení výše doktorského 
stipendia se přihlíží zejména k dosaženým studijním výsledkům, k vědecké a publikační činnosti.  

(5) Doktorské stipendium se vyplácí jedenkrát měsíčně zpětně za uplynulý kalendářní měsíc. Výplatní termíny 
a způsob vyplácení stipendia stanoví rektor. 

Článek 6 
Ubytovací stipendium  

(1) Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který 

a) je studentem bakalářského, navazujícího magisterského, magisterského nebo doktorského studijního 
                                                           
1) § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb. 
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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; v případě souběžně 
studovaných studijních programů je stipendium přiznáno nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve 
kterém byl do studia zapsán dříve. Při posuzování se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se 
uchazeč zapsal a které ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku. Ve výjimečných a 
odůvodněných případech může rektor na žádost studenta prominout podmínku prvního studijního programu. 

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

d) nemá místo trvalého pobytu v okrese Brno-město, 

e) podal v termínu stanoveném rektorem žádost o jeho přiznání. 

(2) Další podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia stanovuje rektor. Stipendium lze přiznat za kalendářní měsíc, 
ve kterém student po celý kalendářní měsíc splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Za období třetího 
čtvrtletí se ubytovací stipendium neposkytuje studentům bakalářských, navazujících magisterských a magisterských 
studijních programů.  

(3) Žádost o ubytovací stipendium na příslušný akademický rok student podává na studijní oddělení fakulty. Žádost 
musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo účtu, na který může být stipendium 
vyplaceno. 

(4) Výši ubytovacího stipendia na příslušné období stanovuje rektor.  

(5) Ubytovací stipendium se vyplácí jedenkrát za tři měsíce zpětně. Výplatní termíny a způsob vyplácení stipendia 
stanoví rektor.  

Článek 7 
Stipendium pro studentské vědecké síly 

(1) Stipendium pro studentské vědecké síly může být přiznáno studentům bakalářských, navazujících magisterských 
a magisterských studijních programů v prezenční formě studia po standardní dobu studia.  

(2) Stipendium pro studentské vědecké síly mohou získat studenti, kteří byli přijati na vypsaná místa studentských 
vědeckých sil. Místa studentských vědeckých sil vypisuje rektor, který stanoví i bližší podmínky pro přiznání tohoto 
stipendia. Stipendium lze přiznat za měsíc, ve kterém student po celý měsíc splňuje podmínky pro přiznání stipendia 
pro studentské vědecké síly. Stipendium lze přiznat studentovi, který podal v termínu stanoveném rektorem žádost o 
jeho přiznání. 

(3) Žádost o stipendium pro studentské vědecké síly na příslušný akademický rok student podává na studijní 
oddělení fakulty. Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo účtu, na který může 
být stipendium vyplaceno. 

(4) Výši stipendia pro studentské vědecké síly na příslušný akademický rok stanovuje rektor.  

(5) Stipendium pro studentské vědecké síly se vyplácí jedenkrát za tři měsíce zpětně. Výplatní termíny a způsob 
vyplácení stipendia stanoví rektor. 

Článek 8 
Zvláštní stipendium, stipendium do zahraničí, stipendium pro cizince 

(1) Zvláštní stipendium může být přiznáno v případech hodných zvláštního zřetele. Stipendium do zahraničí může 
být přiznáno na podporu studia občanů České republiky v zahraničí. Stipendium pro cizince může být přiznáno na 
podporu studia cizinců na VFU Brno.   

(2) Podmínky pro získání zvláštního stipendia, stipendia do zahraničí a stipendia pro cizince stanovuje rektor.  

(3) Žádost o zvláštní stipendium, stipendium do zahraničí a stipendium pro cizince se podává na děkanát příslušné 
fakulty. Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo účtu, na který může být 
stipendium vyplaceno. 

(4) Výši a zvláštního stipendia, stipendia do zahraničí a stipendia pro cizince stanovuje rektor.  

(5) Výplatní termíny a způsob vyplácení zvláštního stipendia, stipendia do zahraničí a stipendia pro cizince stanoví 
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rektor. 

Článek 8a 
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost 

(1) Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost může být přiznáno studentům doktorských nebo 
magisterských studijních programů, kteří uskutečňují výzkum, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním a 
kteří jsou řešiteli nebo dalšími členy řešitelského týmu projektu přijatého Interní grantovou agenturou VFU Brno a 
financovaného z dotace na specifický vysokoškolský výzkum.  

(2) Žádost o stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost pro příslušné období kalendářního roku 
student podává na studijní oddělení fakulty. Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být 
uvedeno číslo účtu, na který má být stipendium poukázáno.  

(3) Výši stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost na příslušný kalendářní rok stanovuje rektor. 

(4) Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost se vyplácí jedenkrát za tři měsíce zpětně. Výplatní 
termín a způsob vyplácení stipendia stanoví rektor. 

Článek 9 
Společná ustanovení 

(1) Rozhodnutí o přiznání stipendia se doručuje do vlastních rukou. Nebude-li možno tímto způsobem rozhodnutí 
doručit, platí za den doručení 15. den vyvěšení rozhodnutí na úřední desce fakulty.  

(2) Rozhodnutí o přiznání stipendia se vyznačuje do dokumentace o studentech vedené fakultou, na které je student 
zapsán.  

(3) Student je povinen studijnímu oddělení fakulty oznámit změnu rozhodných skutečností pro přiznání stipendia 
písemně nejpozději do 30 dnů ode dne nastalé skutečnosti. 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení  

(1) Zrušuje se Stipendijní řád  VFU registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 12. července 
2005 registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod čj. 22 370/2005-30. 

(2) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VFU Brno dne  
24. března 2006. 

(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

***  

Změny Stipendijního řádu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 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 Veterinární a farmaceutické univerzity Brno dne  
26. listopadu 2009. 

Změny Stipendijního řádu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona 
o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Změny Stipendijního řádu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno nabývají účinnosti dnem registrace. 

 

 

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, v. r. 

rektor 
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