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STIPENDIJNÍ ŘÁD 

30/í 

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO 

ZE DNE 5. ÚNORA 2016 

Článek l 
Obecná ustanovení 

(1) Stipendijní řád Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno") je vydán podle § 17 odst. I 
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) 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, jiné účelové zdroje, umožní-li to smlouva s poskytovatelem nebo jeho rozhodnutí, 
případně další zdroje, které umožňují jejich použití pro stipendia studentům. 

Studentům VFU mohou být přiznána stipendia: 

Článek 2 
Druhy stipendií 

a) za vynikající studijní výsledky podle§ 91 odst. 2 písm. a) zákona (dále jen „Prospěchové stipendium"), 

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

činnosti"), 

c) na podporu studia v zahraničí podle § 91 odst. 4 písm. a) zákona (dále jen „Stipendium na podporu studia 
v zahraničí"), 

d) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona a také zákona o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační 
činnost"), 

e) v prezenční formě studia v doktorském studijním programu podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona ( dále jen 
,,Stipendium studentům doktorských studijních programů"), 

f) v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona ( dále jen „Sociální 

stipendium"), 

g) na ubytování studentů podle§ 91 odst. 2 písm. e) zákona (dále jen „Ubytovací stipendium"), 

h) v případech hodných zvláštního zřetele podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona ( dále jen „Mimořádné 

stipendium"), 

1 
I 



Vnitl'ní pl'edpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

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

cizince"), 

Článek3 
Prospěchové stipendium 

(I) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům za vynikající studijní výsledky. 

(2) Prospěchové stipendium přiznává děkan příslušné fakulty. 

(3) Výši stipendia, výplatní termín a způsob vyplácení stipendia, případně další podmínky platné na příslušný 
akademický rok, stanovuje podle tohoto stipendijního řádu děkan příslušné fakulty. 

(4) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům bakalářských, magisterských studijních programů 
navazujících na bakalářský studijní program (dále jen „navazující magisterský studijní program") a magisterských 
studijních programů, které nenavazují na bakalářské studijní programy (dále jen „magisterský studijní program") 
uskutečňovaných v prezenční formě studia na VFU Brno. 

(5) Vyplacení stipendia je podmíněno získáním mínimálního požadovaného počtu kreditů pro postup do dalšího roku 
studia, kdy všechny zápočty a zkoušky musí být splněny v prvním termínu (řádně). Opravné zkoušky nejsou 
povoleny. Kdy vážený studijní průměr (dále jen „VSP") dosáhne hodnoty stanovené a je vypočítán podle 
odstavce 4 a 5. Hodnocení se provádí po ukončení každého sudého semestru. 

(6) Studijní výsledky dosažené ve studiu studijního programu na jiné fakultě nebo vysoké škole se při posuzování 
nároku na přiznání prospěchového stipendia započítávají jen v případě, pokud je předmět v příslušném studijním 
programu uznán a student získal kredity VFU. 

(7) VSP studenta se určuje z hodnot známek, které student získal ze všech předmětů, které absolvoval nebo mu byly 
uznány a ukončil zkouškou nebo zápočtem během hodnoceného období podle odstavce 2. Zapsané, ale 
neabsolvované předměty jsou pro potřeby VSP hodnoceny známkou "nevyhov~l"(4, F). 

(8) VSP se vypočte pomocí vztahu 

klzl + k2z2 + ...... knzn 
VSP - -----------------------------

k l + k2 + ....... .. . kn 
kde ki je počet kreditů za daný kurz, zi je známka získaná při závěrečné zkoušce daného kurzu a n je celkový počet 
zapsaných kurzů v hodnoceném období, které jsou ukončeny zkouškou. 

(9) Na prospěchové stipendium nevzniká nárok studentovi, který byl při řádné zkoušce z některého předmětu 
klasifikován jako "nevyhověl"(4, F) a který u předmětu, kde je předepsaným ukončením pouze zápočet, nesplnil 
zápočet v předepsaném termínu. 

(I O) V případě, že student přestupuje z jiné fakulty, případně znovu studuje studijní program na stejné fakultě, je pro 
účely získání prospěchového stipendia za příslušný akademický rok nejpozději při podání žádosti o prospěchové 
stipendium povinen doložit, že všechny zkoušky a všechny zápočty u uznaných předmětů, kde je předepsaným 
ukončením pouze zápočet, vykonal v řádném termínu. 

(11) Student s povoleným individuálním studiem má nárok na prospěchové stipendium za splnění podmínek 
stanovených děkanem v rámci individuálního studia a při získání minimálního počtu kreditů pro postup do dalších 
roků studia. 

(12) Žádost o prospěchové stipendium mohou podávat pouze studenti, kteří v době podání žádosti studují studijní 
program, za nějž má být prospěchové stipendium vyplaceno; nárok na stipendium nevzniká za poslední rok studia 
daného studijního programu. 

(13) Stipendium lze přiznat studentovi, který podal ve stanoveném termínu žádost o jeho přiznání. 

(14) Žádost o prospěchové stipendium za příslušný akademický rok student podává elektronicky prostřednictvún 
informačního systému univerzity. Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo 
bankovního účtu studenta, na které má být stipendium poukázáno. 
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Článek 4 
Stipendium za vynikající tvůrčí výsledky ve vzdělávací činnosti 

(I) Stipendium za vynikající tvůrčí výsledky ve vzdělávací činnosti může být přiznáno studentům bakalářských, 
navazujících magisterských, magisterských nebo doktorských studijních programů, kteří uskutečňují tvůrčí 

vzdělávací činnost bezprostředně zaměřenou na podporu vzdělávací činnosti na VFU Brno, kteří jsou řešiteli nebo 
dalšími členy řešitelského týmu projektu přijatého Interní vzdělávací agenturou VFU Brno, popřípadě dalších 
projektů. 

(2) Stipendium za vynikající tvůrčí výsledky ve vzdělávací činnosti přiznává děkan příslušné fakulty. 

(3) Termín podání žádosti, výši stipendia, výplatní termín a způsob vyplácení stipendia za vynikající tvůrčí výsledky 
ve vzdělávací činnosti, případně další podmínky platné na příslušný kalendářní rok, stanovuje příslušný prorektor. 

(4) Žádost o stipendium na tvůrčí vzdělávací činnost pro příslušný kalendářní rok student podává na děkanát fakulty. 
Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo účtu, na který má být stipendium 
poukázáno. 

Článek 5 
Stipendium na podporu studia v zahraničí 

(I) Stipendium na podporu studia v zahraničí může být přiznáno studentům bakalářských, navazujících 
magisterských, magisterských nebo doktorských studijních programů, kteří mobilitu - výjezd do zahraničí 

uskutečňují v rámci vzdělávání na VFU Brno projektu přijatého Interní mobilitní agenturou VFU Brno, popřípadě 
dalších projektů. 

(2) Stipendium na podporu studia v zahraničí přiznává děkan příslušné fakulty. 

(3) Termín podání žádosti, výši stipendia, výplatní termín a způsob vyplácení stipendia na podporu studia 
v zahraničí, případně další podmínky platné na příslušný kalendářní rok, stanovuje příslušný prorektor. 

(4) Žádost o stipendium na podporu studia v zahraničí pro příslušný kalendářní rok student podává na děkanát 
fakulty. Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo bankovního účtu studenta, 
na který má být stipendium poukázáno. 

Článek6 
Stipendium na podporu studia v zahraničí typu Erasmus+ 

(I) Stipendium na podporu studia v zahraničí typu Erasmus+ může být přiznáno studentům bakalářských, 

navazujících magisterských, magisterských nebo doktorských studijních programů, kteří mobilitu - výjezd do 
zahraničí uskutečňují v rámci vzdělávání na VFU Brno projektu programu Erasmus +, popřípadě dalších projektů 
tohoto typu. 

(2) Stipendium na podporu studia v zahraničí typu Erasmus+ přiznává příslušný prorektor. 

(3) Termín podání žádosti, výši stipendia, výplatní termín a způsob vyplácení stipendia na podporu studia v zahraničí 
typu Erasmus+, případně další podmínky platné na příslušné období, stanovuje příslušný prorektor. 

(4) Žádost o stipendium na podporu studia v zahraničí typu Erasmus + na příslušné období, student podává na 
sekretariát příslušného prorektora. Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo 
bankovního účtu studenta, na který má být stipendium poukázáno. 

Článek 7 
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost 

(I) Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost může být přiznáno studentům navazujících 
magisterských, magisterských nebo doktorských studijních programů, kteří uskutečňují výzkum, který je 
bezprostředně spojen s jejich vzděláváním, kteří jsou řešiteli nebo dalšími členy řešitelského týmu projektu přijatého 
Interní grantovou agenturou VFU Brno, popřípadě dalších projektů. 

(2) Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost přiznává děkan příslušné fakulty. 

(3) Termín podání žádosti, výši stipendia, výplatní termín a způsob vyplácení stipendia na výzkumnou, vývojovou 
a inovační činnost, případně další podmínky platné na příslušný kalendářní rok, stanovuje příslušný prorektor. 
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(4) Žádost o stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost pro příslušné období kalendářního roku 
student podává na děkanát fakulty. Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo 
bankovního účtu studenta, na který má být stipendium poukázáno. 

Článek 8 
Stipendium studentům doktorských studijních programů 

(I) Stipendium studentům doktorských studijních programů může být přiznáno studentům doktorských studijních 
programů v prezenční formě studia po standardní dobu studia. Při stanovení výše stipendia se přihlíží zejména 
k dosaženým studijním výsledkům, k vědecké a publikační činnosti . 

(2) Stipendium studentům doktorských studijních programů přiznává děkan příslušné fakulty. 

(3) Termín podání žádosti, výši stipendia, výplatní termín a způsob vyplácení, případně další podmínky platné na 
příslušný akademický rok, stanovuje prorektor pro vzdělávání. 

(4) Žádost o stipendium student podává elektronicky prostřednictvím informačního systému univerzity. Žádost musí 
obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo bankovního účtu · studenta, na který má být 
stipendium poukázáno. 

(5) Pokud student neplní studijní povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu, je děkan oprávněn na 
podnět oborové rady stipendium snížit. 

Článek 9 
Sociální stipendium 

(I) Sociální stipendium lze přiznat studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního 
předpisu. 1 l 

(2) Sociální stipendium přiznává prorektor pro vzdělávání. 

(3) Termín podání žádosti, výplatní termín a způsob vyplácení, případně další podmínky platné na příslušný 
akademický rok, stanovuje prorektor pro vzdělávání. 

(4) Výši sociálního stipendia stanoví zákon. 

(5) 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. 

(6) Žádost o sociální stipendium student podává elektronicky prostřednictvím informačního systému univerzity 
nejpozději do 31. října daného akademického roku. Pokud studentovi byl přídavek na dítě ve zvýšené výměře podle 
zvláštního předpisu přiznán během studia, pak může žádost podat kdykoliv v průběhu akademického roku. V tomto 
případě se stipendium vyplácí od měsíce, kdy byla žádost podána. Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje 
a musí v ní být uvedeno bankovní číslo účtu studenta, na který může být stipendium poukázáno. Žádost se podává za 
celé studium jednou. 

(7) K žádosti o sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona student přiloží písemné potvrzení vydané na jeho 
žádost orgánem státní sociální podpory v České republice, který studentovi přiznal přídavek na dítě, 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. 

(8) Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí platnosti potvrzení je student povinen předložit nové platné potvrzení, 
jinak mu nárok na výplatu sociálního stipendia zaniká. Rozhodnutí o odejmutí sociálního stipendia se nevydává. 

1lZáko11 č. 117 / 1995 Sb., o státní soáá/11í podpoře, ve Z!1ě11í pozdějších předpis11. 
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Článek 10 
Ubytovací stipendium 

(1) Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který: 

a) je studentem bakalářského, navazujícího magisterského, magisterského nebo doktorského studijního 

programu v prezenční formě studia a jeho studium není přerušeno, 

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. 

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 elektronicky prostřednictvím informačního systému univerzity v termínu stanoveném rektorem žádost 

o jeho přiznání; žádost platí po celou dobu studia na VFU Brno v určitém studijním programu. 

f) Není studentem: 

studujícím ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce, 

studujícún v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté) a mezinárodních smluv, 

případné výjimky z tohoto ustanovení upravují příslušné konkrétní mezinárodní smlouvy, 

krátkodobého studijního pobytu, kterým se pro účely tohoto stipendijního řádu rozumí pobyt, který 

není delší než dva měsíce, 

v rámci programu AKTION, CEEPUS. 

(2) Ubytovací stipendium může být přiznáno také studentovi, který je studentem přijatým na VFU Brno v rámci 
programu Erasmus+ do svého studijního programu. 

(3) Ubytovací stipendium přiznává děkan příslušné fakulty. 

(4) Termín podání žádosti, výši stipendia, výplatní termín a způsob vyplácení, případně další podmínky platné na 
příslušný akademický rok, stanovuje prorektor pro vzdělávání. 

(5) Splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium podle odstavce I se ověřuje na základě údajů ze systému 
,,Sdružené informace matrik studentů" (SIMS). 

(6) 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. 

(7) Žádost o ubytovací stipendium student podává elektronicky prostřednictvím informačního systému univerzity. 
Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo bankovního účtu studenta, na který 
má být stipendium poukázáno. Žádost se na celé studium podává pouze jednou. 

Článek 11 
Mimořádné stipendium 

(1) Mimořádné stipendium může být přiznáno v případech hodných zvláštního zřetele. Mimořádné stipendium může 
být přiznáno studentům bakalářských , navazujících magisterských, magisterských nebo doktorských studijních 
programů, kteří splňují podmínky pro získání stipendia. 

(2) Mimořádné stipendium přiznává rektor v případě alokace prostředků na mimořádné stipendium na rektorátu, 
v případě alokace prostředků na mimořádné stipendium na fakultě, přiznává stipendium děkan příslušné fakulty. 

(3) Stipendium lze přiznat na žádost studenta nebo na návrh. 
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(4) Žádost o mimořádné stipendium student podává kanceláři rektora nebo na děkanát příslušné fakulty. Žádost 
musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo bankovního účtu studenta, na který má být 
stipendium poukázáno. 

(5) Návrh prorektorů, přednostů, řešitelů projektu, případně dalších osob, navrhujících přiznání mimořádného 

stipendia studentovi, se podává rektorovi nebo děkanovi. Návrh musí obsahovat všechny potřebné údaje pro 
rozhodnutí o přiznání, zejména odůvodnění, typ akce, zakázka, návrh výše stipendia. 

(6) Při rozhodnutí o výši stipendia se přihlíží zejména k finančním zdrojům a možnostem univerzity a jejích fakult. 

Článek 12 
Stipendium na podporu studia v České republice - stipendium pro cizince 

(1) Stipendium pro cizince může být přiznáno na podporu studia cizinců na VFU Brno. 

(2) Stipendium na podporu studia pro cizince přiznává děkan příslušné fakulty. 

(3) Podmínky pro získání stipendia pro cizince, výši stipendia, výplatní termín a způsob vyplácení, případně další 
podmínky platné na příslušný kalendářní rok, stanovuje děkan příslušné fakulty. 

(4) Žádost o stipendium pro cizince student podává na děkanát příslušné fakulty. Žádost musí obsahovat všechny 
předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo bankovního účtu studenta, na který má být stipendium poukázáno. 

Článek 13 
Řízení o přiznání stipendia, rozhodnutí, doručení rozhodnutí 

(1) Řízení o přiznání stipendia se zahajuje dnem podání žádosti studenta. 

(2) Rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia se vydává ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení. Rozhodnutí musí 
být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok o přiznání, nebo nepřiznání stipendia, v případě přiznání stipendia 
jeho výši, formu vyplácení a termín nebo terminy výplaty, a dále odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost 
o přezkoumání rozhodnutí. 

(3) Rozhodnutí o přiznání stipendia se vyznačují do osobního spisu studenta, vedeného o studentovi příslušnou 
fakultou. 

(4) Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech nebo ve více studijních oborech studijního 
programu, může mu být zvláštní sociální stipendium a ubytovací stipendium přiznáno a vypláceno pro dané období 
nejvýše jednou. 

(5) Rozhodnutí nabývá právní moci: 

a) dnem poté, kdy marně uplyne lhůta pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí, nebo 

b) dnem poté, kdy se student písemně vzdal práva podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, nebo 

c) dnem poté, kdy bylo studentovi doručeno rozhodnutí rektora o žádosti o přezkoumání rozhodnutí 

o přiznání nebo nepřiznání stipendia. 

(6) Při rozhodování o přiznání stipendia se postupuje podle§ 68 zákona. 

(7) Rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia se doručuje na adresu sdělenou studentem na studijním 
oddělení. 

(8) Tento článek se nevztahuje na mimořádná stipendia přiznávaná bez žádosti studenta. 

Článek 14 
Odnětí stipendia 

(1) Studenti jsou povinni oznámit pověřenému zaměstnanci příslušné fakulty nebo sekretariátu prorektora pro 
vzdělávání všechny změny skutečností rozhodných pro přiznání stipendia, a to do 30 dnů poté, kdy taková 
skutečnost nastala. 

(2) Oprávnění rozhodovat a přiznávat stipendia zahrnuje též oprávnění rozhodovat o odnětí stipendia, jestliže 
student přestane splňovat podmínky pro přiznání stipendia. 
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(3) Pokud bylo studentovi vyplaceno stipendium neoprávněně, je povinen toto stipendium vrátit. 

Článek 15 
Přezkumné řízení 

(1) Student sám nebo prostřednictvím svého zástupce, kterému udělil písemnou plnou moc, může ve lhůtě 30 dnů 
ode dne doručení rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost 
o přezkoumání se podává tomu, kdo rozhodnutí vydal. 

(2) Vydal-li rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia děkan, může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí 
změnit nebo zrušit. 

(3) Nerozhodne-li děkan příslušné fakulty podle odstavce 2, předá žádost spolu s osobním spisem studenta, včetně 
všech potřebných podkladů, neodkladně rektorovi prostřednictvím sekretariátu prorektora pro vzdělávání. 

( 4) V případě zmeškání lhůty pro podání žádosti o přezkum může student požádat orgán, který rozhodnutí vydal, 
o prominutí zmeškání lhůty pro podání žádosti o přezkum, a to do 15 dnů ode dne odpadnutí překážky, která 
zmeškání lhůty způsobila, nejpozději však do 3 měsíců od doručení rozhodnutí, které má být přezkoumáno. Spolu 
s touto žádostí musí být podána žádost o přezkum rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia. 

(5) Rektor žádost zamítne, jestliže byla podána opožděně nebo byla podána neoprávněnou osobou. 

(6) Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem nebo její 
součásti. Zruší-li rektor rozhodnutí děkana příslušné fakulty, vrátí věc děkanovi k novému projednání. 

(7) Vydal-li rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia rektor, může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí 
změnit, popřípadě zrušit. 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Stipendijní řád VFU registrovaný podle § 36 odst. 2 zákona Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy dne 30. března 2006 pod čj. 8 554/2006-30, a jeho změny registrované podle§ 36 odst. 5 zákona dne 
11. prosince 2009 pod čj. 28 494/2009-30. 

(2) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VFU Brno dne 
14. ledna 2016. 

(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. 

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., v. r. 

rektor 
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