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Tento pokyn děkana (dále jen „Pokyn“) se v souladu s § 91 odst. 4 písm. c) Zákona č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách (dále jen „zákon“) a v souladu se Stipendijním řádem VUT vztahuje
na poskytování stipendií studentům v doktorském studijním programu na FaVU VUT. Zdrojem
financování doktorských stipendií je zejména příspěvek ze státního rozpočtu a stipendijní fond fakulty.
Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně na bankovní účet studenta. Student je povinen pro tento účel
zadat do Informačního systému VUT své bankovní spojení. Pro výplatu všech typů stipendií je student
povinen užívat pouze jeden bankovní účet. Za správnost a úplnost údajů bankovního spojení
odpovídá student.
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Článek 1
Řádné stipendium
V souladu se Stipendijním řádem VUT stanovuje děkan fakulty následující podmínky pro přiznání
doktorského stipendia (dále jen „řádné stipendium“):
(1)

Studentovi v prezenční formě doktorského studijního programu se přiznává řádné doktorské
stipendium ve výši 11 250 Kč, jestliže celkovou dobou svého doktorského studia nepřekročil
standardní dobu studia stanovenou pro příslušný studijní program. Do celkové doby doktorského
studia se započtou doby předchozích studií v doktorských studijních programech ukončených jinak
než řádně podle § 56 odst. 1 zákona. Do celkové doby doktorského studia se nezapočítává doba,
po kterou bylo studium přerušeno.

(2)

Řádným stipendiem se rozumí opakující se měsíční částka, která je bezhotovostně vyplácena na účet
studenta po dobu akademického roku.

(3)

Výše řádného stipendia může být upravena v závislosti na výši účelově určených prostředků
přidělených MŠMT na daný kalendářní rok na podporu doktorského studia.

(4)

Řádné stipendium může být studentovi navýšeno za nadstandardní výsledky v průběhu studia,
zejména za vynikající tvůrčí a publikační činnost, angažovanost v rámci fakulty a nadstandardní
pedagogickou praxi. O navýšení řádného stipendia rozhoduje děkan na návrh předsedy oborové rady.
Návrh konkrétního navýšení stanovuje předseda oborové rady na základě údajů zanesených
doktorandem do Informačního systému VUT dvakrát ročně vždy k 15tému dni v těchto měsících:
únor a září. Navýšení stipendia se přiznává na určenou dobu.

(5)

V případě neplnění studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu doktoranda,
neplnění předepsané pedagogické praxe a/nebo odborné a umělecké činnosti, může být studentovi
řádné stipendium sníženo. O snížení řádného stipendia rozhoduje děkan na návrh předsedy oborové
rady. Snížení stipendia je účinné v určenou dobu.

(6)

O změně výše řádného stipendia je vyrozuměn student a jeho školitel.

(7)

Řádné stipendium se vyplácí v prvních dnech měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo
stipendium studentovi přiznáno.

(8)

Řádné stipendium se přestává vyplácet za měsíc, ve kterém:
a)

student přerušil studium nebo mu bylo studium ukončeno,

b)

student přešel z prezenční formy studia na kombinovanou formu studia,

c)

student celkovou dobou svého doktorského studia překročil standardní dobu studia stanovenou
pro příslušný studijní program ve smyslu Čl. 1, odst. 1 tohoto Pokynu,
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d)

bylo zjištěno, že student prokazatelně neplní studijní povinnosti vyplývající z jeho individuálního
studijního plánu,

e)

nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek.

Článek 2
Mimořádné stipendium
V souladu se Stipendijním řádem VUT může být studentům doktorského studijního programu přiznáno
mimořádné stipendium. Mimořádné stipendium může být přiznáno děkanem fakulty nebo rektorem VUT.
(1)

Mimořádné stipendium lze přiznat zejména:
a)

za vynikající studijní výsledky během celého studia,

b)

za vynikající výzkumné, umělecké nebo další tvůrčí výsledky,

c)

za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, VUT nebo akademické obce VUT,

d)

za vynikající sportovní výsledky, zejména v souvislosti s reprezentací VUT,

e)

v dalších případech zvláštního zřetele hodných, zejména v případě zdravotního postižení
studenta nebo tíživé sociální situace studenta,

f)

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších
předpisů,

g)

na základě smluv uzavřených mezi VUT a právnickou osobou poskytující účelové prostředky
na řešení úkolů výzkumu a vývoje.

(2)

Mimořádné stipendium se zpravidla přiznává na žádost studenta nebo na návrh vedoucího
zaměstnance VUT.

(3)

Mimořádné stipendium může být přiznáno i z moci úřední.

(4)

Mimořádné stipendium je zpravidla stipendium jednorázové, lze je však přiznat i opakovaně.

(5)

O výši přiznaného stipendia rozhoduje děkan fakulty nebo rektor VUT v závislosti na objemu
způsobilých disponibilních finančních prostředků.

Článek 3
Stipendium na podporu mobility
(1)

Studentovi doktorského studijního programu lze přiznat stipendium k částečnému pokrytí nákladů
spojených se studiem na zahraniční vysoké škole v případě, kdy jeho pobyt nelze hradit v rámci
mezinárodního programu nebo dvoustranných dohod.
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(2)

Stipendium na podporu mobility se přiznává na základě žádosti studenta, ke které se vyjadřuje školitel
a předseda oborové rady. Žádost musí být doložena rozborem nutných nákladů spojených se studiem
v zahraničí.

(3)

Podmínky pro přiznání stipendia na podporu mobility, způsob a termín podání žádosti jsou na FaVU
VUT zveřejňovány ve veřejné části internetových stránek fakulty.

Článek 4
Další stipendia
Pravidla pro přiznání ubytovacího a sociálního stipendia upravuje Stipendijní řád VUT.

V Brně dne 4. 3. 2019

doc. MgA. Filip Cenek, v. r.
děkan FaVU VUT
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