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Stanovení termínů pro podávání žádostí o stipendia a stanovení výše, formy 
a termínů výplat stipendií 

 

 

 V souladu se Stipendijním řádem Veterinární univerzity Brno pro akademický rok 
2022/2023 

 
 

s t a n o v u j i 
 
 

1. Sociální stipendium 

a) Výše měsíčního sociálního stipendia odpovídá jedné čtvrtině základní sazby minimální 
mzdy za kalendářní měsíc 

b) Sociální stipendium se poskytuje za období září 2022 až červen 2023 

c) Žádost o sociální stipendium se podává od 22. srpna do 20. listopadu 2022 
      (v odůvodněných případech i kdykoliv během akademického roku) 

d) Výplata sociálního stipendia probíhá v polovině ledna, dubna a července 2023 
 

 

 

2. Ubytovací stipendium  

a) Výše měsíčního ubytovacího stipendia je 600,- Kč   

b) Ubytovací stipendium se poskytuje za období  

- studenti pregraduálního studia říjen 2022 až červen 2023 

- studenti DSP září 2022 až srpen 2023 

c) Žádost o ubytovací stipendium se podává od 22. srpna do 23. října 2022 

d) Výplata ubytovacího stipendia  

- studenti pregraduálního studia v polovině ledna, dubna a července 2023 

- studenti DSP v polovině ledna, dubna, července a října 2023 
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3. Doktorské stipendium 

a) Výše měsíčního doktorského stipendia pro studenty VETUNI je 11.250,- Kč 

b) Doktorské stipendium se poskytuje za období září 2022 až srpen 2023 

c) Žádost o doktorské stipendium se podává od 22. srpna do 23. října 2022 

d) Výplata doktorského stipendia probíhá měsíčně, první týden následujícího měsíce, za 
který vznikl na stipendium nárok 

 
4. Forma výplaty všech druhů stipendií se uskutečňuje bezhotovostním převodem na 

bankovní účet uvedený v žádosti studenta o stipendium.   
 
 
5.  Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.  
 
 
 
 
 
 
 

 
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. 

prorektorka pro vzdělávání 


