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Směrnice doplňuje Stipendijní řád VUT a stanovuje podmínky pro získání prospěchového stipendia 

studentů bakalářských a magisterských programů a pro získání doktorského stipendia na FEKT. 

 

K ČLÁNKU 3 - PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM 

(1) Prospěchové hodnocení studentů pro stanovení, zda mají nárok na prospěchové stipendium, 
se uskutečňuje pomocí tzv. váženého studijního průměru definovaného z klasifikace 
vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů ze všech kategorií předmětů. Vážený studijní 
průměr je definován v článku 15 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně. Prospěchové 
hodnocení se určuje každoročně po ukončení zkouškového období za letní semestr. 

V případě, že student úspěšně absolvuje v daném akademickém roce některé předměty na 
jiné, zahraniční nebo tuzemské vysoké škole, provádí přepočet dosažené klasifikace těchto 
předmětů studijní proděkan. Prospěchové stipendium se poskytuje studentům prezenčního 
i kombinovaného studia, kteří v předcházejícím akademickém roce dosáhli vážených 
studijních průměrů v těchto kategoriích: 

a) vážený studijní průměr lepší nebo roven 1,10 

b) vážený studijní průměr horší než 1,10 a lepší nebo roven 1,30 

c) vážený studijní průměr horší než 1,30 a lepší nebo roven 1,50 

Částky přiznané jednotlivým kategoriím mohou být odstupňovány podle ročníku tak, že 
v rámci standardní doby studia může být studentu vyššího ročníku ve stejné prospěchové 
kategorii přiznáno vyšší stipendium než studentu nižšího ročníku. 

Částky přiznané jednotlivým prospěchovým kategoriím ve stejném ročníku jsou stanoveny 
rozhodnutím děkana. Částku, kterou fakulta posiluje stipendijní fond pro prospěchová 
stipendia v daném rozpočtovém roce, schvaluje AS FEKT v rámci rozpočtu FEKT. 

Pro udělení stipendia je třeba, aby student získal v předcházejícím akademickém roce 
alespoň 45 kreditů. 

Prospěchové stipendium se poskytuje studentům studijních programů akreditovaných a 
realizovaných v českém jazyce pouze po standardní dobu studia, a to ve druhém a třetím 
ročníku bakalářského studijního programu a ve druhém ročníku navazujícího dvouletého 
magisterského programu. V prvním roce studia dvouletého navazujícího magisterského 
studijního programu může být prospěchové stipendium přiznáno pouze těm studentům, 
kteří pokračují na FEKT v navazujícím magisterském studijním programu bezprostředně po 
absolvování bakalářského studijního programu na FEKT a splňují ostatní podmínky. 
Studentům, kteří vstupují do navazujícího magisterského programu po absolvování 
bakalářského studia z jiné fakulty (vysoké školy) nebo po roční a delší přetržce po 
absolvování bakalářského studia na FEKT, se prospěchové stipendium v prvním ročníku 
magisterského studia nepřiznává. 

Prospěchové stipendium se neposkytuje v případě přerušení studia v předcházejícím roce. 
Pokud student přerušil v předchozím ročníku studium, aby mohl absolvovat část studia na 
jiné, zejména zahraniční vysoké škole, posoudí přiznání stipendia v ročníku po přerušení 
děkan na základě žádosti studenta. 
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K ČLÁNKU 6 - DOKTORSKÉ STIPENDIUM   

Finanční prostředky na stipendia, které fakulta obdrží ze státního rozpočtu, jsou rozděleny na 
částku pro stipendia řádná (minimálně 90 %) a na částku pro stipendia mimořádná. 

ŘÁDNÁ STIPENDIA  

Do pěti kalendářních dnů po začátku akademického roku vyhlásí děkan maximální měsíční výši 
doktorského stipendia. Maximální měsíční částka bude vynásobena počtem prezenčních 
doktorandů ústavu a výsledná částka bude dána k dispozici ústavu pro výplatu řádných stipendií 
doktorandů. 

Vedoucí ústavu společně se školiteli stanoví měsíční stipendium jednotlivých doktorandů (do 
maximální stanovené výše) a nahlásí jeho výši na Vědecké oddělení. Stipendium v navržené výši 
bude doktorandovi vypláceno od nejbližšího výplatního termínu. Pokud vedoucí ústavu nenahlásí 
na Vědecké oddělení výši stipendia doktoranda, bude příslušnému doktorandovi vypláceno 
maximální možné stipendium stanovené děkanem pro daný rok. 

Prostředky, které byly přiděleny ústavu pro výplatu řádných stipendií, a které nebyly vyčerpány, 
jsou převedeny do prostředků ústavu na mimořádná stipendia. 

MIMOŘÁDNÁ STIPENDIA  

Polovinu prostředků na mimořádná stipendia tvoří fakultní fond mimořádných stipendií. 
Mimořádná stipendia z fakultního fondu uděluje děkan za aktivity celofakultního významu. Pokud 
nejsou prostředky z fondu mimořádných stipendií vyčerpány, jsou zbývající prostředky rozděleny 
na mimořádná stipendia ústavů, a to ve stejném poměru, v jakém byly děleny prostředky na 
stipendia řádná. 

Druhá polovina prostředků na mimořádná stipendia je dána k dispozici ústavům s prezenčními 
doktorandy. Vedoucí ústavu z nich může odměňovat mimořádné aktivity doktorandů ústavu, může 
přispívat na jejich zahraniční cesty, může z nich vyplácet mimořádná stipendia pro doktorandy 
v 5. ročníku. Prostředky na mimořádná stipendia jsou rozděleny na ústavy ve stejném poměru, 
v jakém byly děleny prostředky na stipendia řádná. 

V odůvodněných případech je možné mimořádné stipendium udělit i doktorandům v kombinované 
formě studia. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

Zrušuje se Směrnice děkana FEKT doplňující stipendijní řád VUT  ze dne  17. 2. 2015. 

Směrnice děkana č. 3/2017 Pravidla pro stanovení stipendií na FEKT byla schválena AS FEKT dne 
30. 5. 2017 a nabývá účinnosti dnem schválení. 

 

doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. v.r. 

 

prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. v.r. 

předseda AS FEKT VUT v Brně děkan FEKT VUT v Brně 

 


