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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád“) je vnitřním 

předpisem Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzity“) podle § 17 odst. 1 písm. h) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle článku 24 Statutu 

Univerzity obrany v Brně. 

(2) Řád upravuje poskytování stipendií studentům univerzity. 

Článek 2 

Obecná ustanovení 

(1) Studentům mohou být přiznána stipendia hrazená z příspěvku ze státního rozpočtu 

na vzdělávací a tvůrčí činnost, z dotace ze státního rozpočtu, z podpory výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků podle zvláštního právního 

předpisu
1
 nebo z jiných zdrojů. 

(2) Stipendium může být přiznáno: 

a) za vynikající studijní výsledky
2
, 

b) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí 

výsledky přispívající k prohloubení znalostí
3
, 

c) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 

předpisu
4
, 

d) v případě tíživé sociální situace studenta
5
, včetně stipendia na podporu ubytování, 

e) v případech zvláštního zřetele hodných
6
, 

f) na podporu studia v zahraničí
7
, 

g) na podporu studia v České republice
8
, 

h) studentům doktorských studijních programů
9
.  

(3) Na přiznání stipendia dle odst. 2 písm. a), b), c), e), f) a g) není právní nárok. 

(4) Studentovi studijního programu, u něhož bylo v podmínkách pro přijetí ke studiu 

uvedeno, že jeho studium je určeno výhradně pro vojáky z povolání
10

, nelze přiznat 

stipendium: 

                                                           
1
 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 právních předpisů. 
2
 § 91 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách. 

3
 § 91 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách. 

4
 § 91 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách. 

5
 § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách. 

6
 § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách. 

7
 § 91 odst. 4 písm. a) zákona o vysokých školách. 

8
 § 91 odst. 4 písm. b) zákona o vysokých školách. 

9
 § 91 odst. 4 písm. c) zákona o vysokých školách. 

10
 Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 
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a) v případě tíživé sociální situace studenta, včetně stipendia na podporu ubytování, 

b) na podporu studia v zahraničí, 

c) na podporu studia v České republice, 

d) studentům doktorských studijních programů. 

(5) Stipendium může být přiznáno jako pravidelná, měsíčně opakující se částka na časové 

období stanovené rozhodnutím o přiznání stipendia (dále jen „pravidelné stipendium“), 

nebo jako jednorázové. 

Článek 3 

Stipendijní politika pro akademický rok 

(1) Rektor svým opatřením před zahájením každého akademického roku stanoví, v jaké 

přesné výši lze jednotlivá stipendia pro období v akademickém roce přiznat, s výjimkou 

stipendií podle článku 7, článku 10 a článku 11 tohoto řádu, přičemž: 

a) vymezuje-li tento řád u konkrétního stipendia jeho minimální výši, nelze 

v opatření rektora stanovit přesnou výši stipendia nižší,  

b) vymezuje-li tento řád u konkrétního stipendia jeho maximální výši, nelze 

v opatření rektora stanovit přesnou výši stipendia vyšší. 

(2) Nestanoví-li rektor svým opatřením přesné výše stipendií před zahájením akademického 

roku, stipendia se přiznávají ve výši stanovené v opatření rektora, které bylo vydáno 

jako poslední. 

Článek 4 

Stipendium za vynikající studijní výsledky 

(1) Stipendium je určeno pro studenty prezenčního studia v bakalářských, magisterských 

a doktorských studijních programech. 

(2) Stipendium může být přiznáno jako pravidelné. 

(3) Pravidelné stipendium nemůže být přiznáno:   

a) nestuduje-li student daný ročník poprvé nebo nemá-li splněny všechny studijní 

povinnosti z předchozího semestru, nebo  

b) byla-li mu v posledních dvanácti měsících uložena sankce za disciplinární 

přestupek podle zákona o vysokých školách
11

.  

(4) Výše pravidelného stipendia se stanovuje dle výše prospěchového průměru, kterého 

student dosáhl v předcházejícím semestru. Pravidelné stipendium se přiznává 

maximálně na dobu jednoho semestru. Pravidelné stipendium lze za semestr přiznat 

pouze jednou. Výše stipendia se v návaznosti na prospěchový průměr stanovuje takto: 

  

                                                           
11

 § 65 odst. 1 zákona o vysokých školách. 
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a) jedná-li se o bakalářské a magisterské studijní programy: 

Prospěchový průměr m 
Přesná výše stipendia 

za měsíc 

Omezení pro opatření rektora 

– výše stipendia za měsíc 

m = 1 dle opatření rektora  min. 1 500 Kč 

1 < m ≤ 1,2 dle opatření rektora min. 1 000 Kč 

1,2 < m ≤ 1,5 dle opatření rektora min. 500 Kč 

b) jedná-li se o doktorské studijní programy: 

Prospěchový průměr m 
Přesná výše stipendia 

za měsíc 

Omezení pro opatření rektora 

– výše stipendia za měsíc 

1 ≤ m ≤ 1,5 dle opatření rektora min. 3 000 Kč 

1,5 < m ≤ 2 dle opatření rektora min. 2 000 Kč 

(5) Prospěchový průměr
12

 se vypočítá dle pravidel stanovených ve Studijním a zkušebním 

řádu Univerzity obrany v Brně, který je vnitřním předpisem
13

. Není-li možné 

za předchozí semestr prospěchový průměr vypočítat, protože studium tohoto semestru 

neobsahovalo klasifikované studijní požadavky, použije se pro stanovení výše stipendia 

prospěchový průměr naposledy vypočtený. 

Článek 5 

Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí 

výsledky přispívající k prohloubení znalostí 

(1) Stipendium je určeno pro studenty prezenčního studia v bakalářských a magisterských 

studijních programech. 

(2) Stipendium může být přiznáno jako pravidelné nebo jednorázové. 

(3) Jednorázové stipendium lze přiznat za výsledky výzkumné, vývojové, inovační nebo 

další tvůrčí činnosti studenta (dále jen „tvůrčí činnost“). Výše jednorázového stipendia 

se stanovuje takto: 

Typ tvůrčí aktivity 
Přesná výše 

stipendia 

Omezení 

pro opatření 

rektora – výše 

stipendia 

Umístění na prvních třech místech 

při obhajobě vlastní práce na studentské 

konferenci organizované univerzitou nebo 

její součástí v rámci soutěže studentské 

tvůrčí činnosti 

dle opatření rektora min. 2 000 Kč 

Mimořádné výsledky studenta 

při reprezentaci univerzity na veřejnosti 

v soutěžích tvůrčí činnosti na národní 

úrovni 

dle opatření rektora min. 3 000 Kč 

Mimořádné výsledky studenta 

při reprezentaci univerzity na veřejnosti 
dle opatření rektora min. 5 000 Kč 

                                                           
12

 Článek 30 Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany v Brně. 
13

 § 17 odst. 1 písm. g) zákona o vysokých školách. 
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v soutěžích tvůrčí činnosti na mezinárodní 

úrovni 

Podíl studenta na vědecké činnosti 

uskutečňované univerzitou nebo její 

součástí a vykonávané v průběhu 

akademického roku, je-li tato činnost 

zakončena v rámci soutěže studentské 

tvůrčí činnosti obhajobou studentské 

vědecké práce, která vznikne při této 

činnosti, nebo prezentaci této vědecké 

práce na vědecké konferenci 

dle opatření rektora min. 8 000 Kč 

(4) Pravidelné stipendium lze přiznat za výsledky tvůrčí činnosti studenta, kterou se rozumí 

podíl na pedagogické činnosti uskutečňované univerzitou nebo její součástí. Pravidelné 

stipendium se přiznává maximálně na dobu osmi měsíců v akademickém roce, 

a to pro období listopad až červen. Přesnou výši pravidelného stipendia stanovuje 

opatření rektora, minimální výše pravidelného stipendia je 700 Kč za měsíc.  

(5) Podrobnosti ke studentské tvůrčí činnosti organizované univerzitou nebo její fakultou 

stanoví rektor svým opatřením. 

Článek 6 

Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 

předpisu 

(1) Stipendium je určeno pro studenty prezenčního studia v magisterských a doktorských 

studijních programech. 

(2) Stipendium může být přiznáno jako pravidelné. 

(3) Pravidelné stipendium lze přiznat za účast na výzkumu prováděném studenty 

při uskutečňování akreditovaných studijních programů, který je bezprostředně spojen 

s jejich vzděláváním
14

. Pravidelné stipendium se přiznává maximálně na dobu deseti 

měsíců v akademickém roce, a to pro období září až červen. Přesnou výši pravidelného 

stipendia stanovuje opatření rektora, minimální výše stipendia je 1 500 Kč za měsíc 

pro studenty magisterských studijních programů a 3 000 Kč za měsíc pro studenty 

doktorských studijních programů. 

(4) Podrobnosti k účasti na výzkumu prováděném studenty při uskutečňování 

akreditovaných studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich 

vzděláváním, stanoví rektor svým opatřením. 

Článek 7 

Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta 

(1) Stipendium je určeno pro studenty prezenčního studia v bakalářských, magisterských 

a doktorských studijních programech. 

(2) Stipendium může být přiznáno jako pravidelné nebo jednorázové. 

(3) Jednorázové stipendium se přiznává na žádost studenta, a to ze sociálních důvodů 

hodných zvláštního zřetele. Tyto důvody je student povinen doložit spolu se žádostí 

                                                           
14

 § 3 odst. 2 písm. c) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 
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na přiznání jednorázového stipendia. Stipendium lze studentovi přiznat maximálně 

dvakrát za dobu jeho studia, pokaždé do částky nepřesahující trojnásobek životního 

minima studenta stanoveného podle zvláštního právního předpisu
15

. 

(4) Pravidelné stipendium se přiznává na žádost studenta, který splňuje podmínky 

stanovené zákonem o vysokých školách
16

. Stipendium se přiznává ve výši stanovené 

zákonem o vysokých školách
17

. Pravidelné stipendium se přiznává po standardní dobu 

studia na dobu deseti měsíců v akademickém roce, a to pro období září až červen. Nárok 

na pravidelné stipendium může student uplatnit za dané časové období pouze jednou. 

Článek 8 

Stipendium na podporu ubytování 

(1) Stipendium je určeno pro studenty prezenčního studia v bakalářských, magisterských 

a doktorských studijních programech. 

(2) Stipendium může být přiznáno jako pravidelné. 

(3) Pravidelné stipendium se přiznává na žádost studenta: 

a) studuje-li student daný ročník poprvé nebo nemá-li splněny všechny studijní 

povinnosti z předchozího semestru, a 

b) studuje-li v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj 

navazujícím nebo přestoupil-li z jednoho studijního programu do jiného 

a předchozí studium mu bylo uznáno, a 

c) nemá-li trvalý pobyt na území okresu, v němž je místo jeho studia. 

(4) Pravidelné stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců 

v akademickém roce, a to pro období říjen až červenec. Nárok na pravidelné stipendium 

může student uplatnit za dané časové období pouze jednou. V případě souběžného 

studia dvou a více studijních programů je studentovi stipendium přiznáno pouze jednou. 

Přesnou výši pravidelného stipendia stanovuje opatření rektora, maximální výše 

stipendia je 1 000 Kč za měsíc. 

Článek 9 

Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných 

(1) Stipendium je určeno pro studenty prezenčního studia v bakalářských a magisterských 

studijních programech. 

(2) Stipendium může být přiznáno jako pravidelné nebo jednorázové. 

(3) Jednorázové stipendium lze přiznat:  

a) dosáhl-li student mimořádných výsledků ve společensky prospěšných aktivitách 

konaných nad rámec svých studijních povinností,  

b) dosáhl-li student mimořádných výsledků v soutěžích sportovního charakteru 

reprezentujících univerzitu na veřejnosti konaných nad rámec svých studijních 

povinností,  

                                                           
15

 § 8 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
16

 § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách. 
17

 § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách. 
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c) reprezentoval-li student univerzitu na veřejnosti na kulturních a společenských 

aktivitách nad rámec svých studijních povinností, nebo  

d) z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele. 

(4) Přesnou výši jednorázového stipendia stanovuje opatření rektora, minimální výše 

stipendia je 5 000 Kč. 

(5) Pravidelné stipendium se přiznává studentovi za dlouhodobou účast na aktivitách 

konaných ve prospěch univerzity. Stipendium se přiznává maximálně na deset měsíců 

v akademickém roce, a to pro období září až červen. Stipendium lze za dané časové 

období přiznat pouze jednou. Přesnou výši pravidelného stipendia stanovuje opatření 

rektora, minimální výše stipendia je 1 000 Kč za měsíc. 

Článek 10 

Stipendium na podporu studia v zahraničí 

(1) Stipendium je určeno pro studenty prezenčního studia v bakalářských, magisterských 

a doktorských studijních programech. Stipendium dle odst. 3 písm. b) tohoto článku 

může být poskytnuto také studentům kombinovaného studia v bakalářských, 

magisterských a doktorských studijních programech. 

(2) Stipendium může být přiznáno jako jednorázové. 

(3) Jednorázové stipendium lze přiznat na žádost studenta, který byl v rámci plnění 

studijních povinností vyslán: 

a) k prezentaci výsledků studijní a vědecké činnosti v zahraničí nebo k výkonu 

odborné praxe v zahraničí. Stipendium lze přiznat maximálně do výše součtu 

předpokládaných jízdních výdajů, výdajů za ubytování, zvýšených stravovacích 

výdajů a nutných vedlejších výdajů (dále jen „cestovní výdaje“); o stipendium 

student žádá před zahájením pobytu v zahraničí,  

b) ke studijnímu pobytu nebo pracovní stáži v zahraničí v rámci programu 

ERASMUS+
18. Stipendium lze přiznat až do výše skutečně vynaložených 

zvýšených životních nákladů spojených s pobytem v zahraničí, jsou-li tyto 

náklady studentem řádně doloženy a odůvodněny. Byla-li nebo mohla-li být 

studentovi v souvislosti se zahraničním pobytem vyplacena jiná finanční podpora, 

lze jednorázové stipendium přiznat pouze do výše rozdílu mezi finanční podporou 

a skutečně vynaloženými zvýšenými životními náklady. 

(4) Při posuzování cestovních výdajů dle odst. 3 písm. a) se přiměřeně použije zvláštní 

právní předpis
19

; za cestovní výdaje se nepovažují jízdní výdaje k návštěvě člena 

rodiny. Za zvýšené životní náklady se považují jízdní výdaje do místa pobytu a zpět, 

jízdní výdaje v místě zahraničního pobytu spojené s cestami za plněním studijních 

povinností, výdaje na ubytování v zahraničí a zvýšené stravovací výdaje. Podrobnější 

podmínky výběru studentů univerzity pro účast na výměně studujících stanoví rektor 

opatřením. 

                                                           
18

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí 

program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí 

č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES.  
19

 § 156 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek 11 

Stipendium na podporu studia v České republice 

(1) Stipendium je určeno pro studenty prezenčního studia v bakalářských, magisterských 

a doktorských studijních programech. 

(2) Stipendium může být přiznáno jako jednorázové. 

(3) Jednorázové stipendium lze přiznat na žádost studenta, který byl vyslán k prezentaci 

výsledků tvůrčí činnosti nebo k výkonu odborné praxe mimo území obce, v němž 

je místo jeho studia. Stipendium se vyplácí maximálně do výše součtu předpokládaných 

cestovní výdajů, přičemž o stipendium student žádá před zahájením cesty. 

(4) Při posuzování cestovních výdajů dle odst. 3 se přiměřeně použije zvláštní právní 

předpis
20

; za cestovní výdaje se nepovažují jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny. 

Článek 12 

Stipendium studentům doktorských studijních programů 

(1) Stipendium je určeno pro studenty prezenčního studia v doktorských studijních 

programech. 

(2) Stipendium může být přiznáno jako pravidelné. 

(3) Pravidelné stipendium se přiznává studentovi od prvního dne kalendářního měsíce, 

ve kterém byl zapsán do doktorského studijního programu. Stipendium se přiznává 

po standardní dobu studia na dvanáct měsíců v akademickém roce. Přesnou výši 

pravidelného stipendia stanovuje opatření rektora, minimální výše stipendia je 9 000 Kč 

za měsíc. 

Článek 13 

Řízení ve věci přiznání, snížení nebo odnětí stipendia 

(1) Při rozhodování ve věci přiznání, snížení nebo odnětí stipendia se postupuje podle 

správního řádu
21

 s odchylkami stanovenými zákonem o vysokých školách a tímto 

řádem. 

(2) V prvním stupni správního řízení o přiznání, snížení nebo odnětí stipendia rozhoduje:  

a) děkan, jedná-li se o studenta, který je ke studiu zapsán na fakultě, o přiznání, 

snížení nebo odnětí stipendia dle článku 4, článku 5, článku 6, článku 8 a článku 

12 tohoto řádu, 

b) v ostatních případech rektor. 

(3) O přiznání stipendia dle článku 5 a článku 6 tohoto řádu může v prvním stupni 

rozhodnout i děkan fakulty, která uskutečňuje příslušný studijní program a na které není 

student zapsán. 

(4) Řízení o přiznání stipendia dle článku 7, článku 8, článku 10 a článku 11 tohoto řádu lze 

zahájit na žádost studenta nebo z moci úřední. Ostatní řízení ve věci přiznání, snížení 

nebo odnětí stipendia se zahajují z moci úřední. 
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 § 156 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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(5) Řízení o odnětí stipendia se zahajuje zejména: 

a) přestal-li student splňovat podmínky pro přiznání stipendia, 

b) vyšlo-li najevo, že stipendium bylo přiznáno na základě nepravdivých, neúplných 

nebo zkreslených údajů,  

c) oznámil-li student neprodleně skutečnosti, které mohou mít vliv na přiznání 

stipendia nebo jeho výši, nebo 

d) byla-li studentovi uložena sankce za disciplinární přestupek podle zákona 

o vysokých školách
22

, jedná-li se o stipendium za vynikající studijní výsledky. 

(6) Stipendia se přiznávají v české měně.  

(7) Stipendium se nepřizná, uplynulo-li šest měsíců ode dne, kdy mohlo být stipendium 

přiznáno poprvé.  

Článek 14 

Vyplácení stipendií 

(1) Pravidelná stipendia se vyplácí zpětně. 

(2) Splní-li student podmínky pro přiznání pravidelného stipendia pouze po část 

kalendářního měsíce, činí výše stipendia poměrnou část podle počtu dní, během kterých 

podmínky splňoval.  

(3) Přiznané stipendium se vyplácí bezhotovostním převodem na účet studenta vedený 

v české měně u pobočky peněžního ústavu na území České republiky nebo v hotovosti.  

(4) Došlo-li k neoprávněné výplatě stipendia, je student povinen vyplacené stipendium 

nebo jeho část vrátit. 

(5) Je-li pro přiznání stipendia nutno splnit podmínku týkající se standardní doby studia, 

počítá se tato doba od prvního dne akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal.  

Článek 15 

Společná ustanovení 

(1) Student neprodleně oznámí tomu, kdo rozhodl o přiznání stipendia, všechny 

skutečnosti, které mohou mít vliv na přiznání stipendia nebo jeho výši. 

(2) Poskytování stipendia zahraničním studentům, kteří na univerzitě studují na základě 

mezinárodní smlouvy, stanoví tato smlouva. 

Článek 16 

Udělení výjimky 

 Rektor je oprávněn udělit na základě písemné žádosti výjimku z ustanovení tohoto řádu, 

nebude-li udělení výjimky k tíži studenta. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje 

správní řád. 
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 § 65 odst. 1 zákona o vysokých školách. 
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Článek 17 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Řízení ve věci přiznání, snížení nebo odnětí stipendia zahájené přede dnem účinnosti 

tohoto řádu se dokončí dle dosavadní úpravy. 

(2) Vyplacení stipendií přiznaných přede dnem účinnosti tohoto řádu se dokončí 

dle dosavadní úpravy. 

(3) Zrušuje se Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany ze dne 19. března 2009 

ve znění změn. 

(4) Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 13. června 2017. 

(5) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem obrany
23

. 

 

 

 

v. r.  v. r. 

 

prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc. 

  

brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. 

předseda akademického senátu univerzity  rektor 
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 § 95 odst. 8 písm. a) zákona o vysokých školách. 
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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 31. srpna 2017 pod č. j. MSMT-21548/2017-2 souhlas s registrací 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 6. září 2017 pod č. j. MO 179836/2017-7542 Stipendijní řád pro studenty 

Univerzity obrany v Brně.  

 

…………………v. r. ………………… 

Ing. Petr VANČURA 

státní tajemník v MO 
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