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Čl. 1 
1. změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany v Brně

Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany v Brně registrovaný Ministerstvem obrany dne 
6. září 2021 pod čj. MO 179836/2017-7542 se mění takto:

1. V celém řádu se slova „Univerzita obrany v Brně“ nahrazují slovy „Univerzita obrany“
v příslušných pádech.

2. V článku 2 odst. 1 se v poznámce pod čarou č. 1 vypouští slovo „právních“.

3. V článku 5 odst. 3 se v posledním řádku prvního sloupce tabulky slovo „prezentaci“
nahrazuje slovem „prezentací“.

4. V článku 6 odst. 3 se v poznámce pod čarou č. 14 slovo „zákon“ nahrazuje slovem
„zákona“.

5. V článku 8 odst. 4 větě čtvrté se slovo „maximální“ nahrazuje slovem „minimální“.

6. V článku 10 odst. 3 písm. b) se poznámka pod čarou č. 18 mění tak, že nově zní: „Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/817 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí
program Erasmus+: program Unie pro vzdělávání a odbornou přípravu, pro mládež a pro
sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013.“

7. V článku 10 odst. 4 se v poznámce pod čarou č. 19 slovo „zák.“ nahrazuje slovem „zákona“
a slovo „zákoník“ se nahrazuje slovem „zákoníku“.

8. V článku 11 odst. 3 se slovo „cestovní“ nahrazuje slovem „cestovních“.

9. V článku 11 odst. 4 se v poznámce pod čarou č. 20 slovo „zák.“ nahrazuje slovem „zákona“
a slovo „zákoník“ se nahrazuje slovem „zákoníku“.

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato 1. změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany v Brně byla
schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách Akademickým senátem 
Univerzity obrany dne 22. června 2022. 

(2) Tato 1. změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany v Brně nabývá
v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona platnosti dnem registrace Ministerstvem obrany 
podle ustanovení § 95 odst. 8 písm. a) zákona. 

(3) Tato 1. změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany v Brně nabývá
účinnosti dnem 1. října 2022. 

v. r. v. r.
.……………………………………. ...………………………………….……………… 
   prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc. brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D. 
    předseda Akademického senátu       rektorka Univerzity obrany 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle § 95 odst. 8 písm. a) zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), dne 6. září 2022 pod č. j. MŠMT-21022/2022-2 souhlas s registrací 1. změny 
Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany v Brně.  
               v. r. 

…………………………………… 
Mgr. Karolína GONDKOVÁ 

ředitelka Odboru vysokých škol 
 
 

 
 
Ministerstvo obrany registrovalo podle § 36 odst. 2 a § 95 odst. 8 písm. a) zákona  
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), dne 7. září 2022  pod č. j. MO 365810/2022-7542 1. změnu Stipendijního řádu pro 
studenty Univerzity obrany v Brně.  

v zastoupení  
JUDr. František KUBALÍK 

…………………………………… 
Ing. Petr VANČURA 
státní tajemník v MO 
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