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ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
Ad odst. (1) Stipendijního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně:
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „FT“) se v souladu s čl. 5
odst. 4 Statutu FT řídí Stipendijním řádem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „SŘ
UTB“) a k jeho aplikaci na podmínky FT vydává tuto vnitřní normu s odkazem na čl. 5
Statutu FT a v návaznosti na zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek 2
Přiznávání stipendií
(1) O přiznání stipendia rozhoduje děkan FT, o přiznání mimořádného stipendia rozhoduje
děkan na doporučení stipendijní komise.
(2) Členy stipendijní komise FT jmenuje a odvolává děkan FT po vyjádření AS FT.
(3) Členství zástupců studentů ve stipendijní komisi končí jejich ukončením studia na FT.
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ČÁST DRUHÁ
STIPENDIA PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH A
MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Článek 3
Prospěchové stipendium
Ad odst. (1) SŘ UTB:
(1) Průměrná klasifikace studenta je číselné ohodnocení prospěchu studenta, vycházející z
klasifikace vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů povinných a povinně volitelných
předmětů zapsaných v daném ročníku studia. V případě volitelných předmětů zapsaných
v daném ročníku studia rozhoduje o jejich zařazení do průměrné klasifikace student. Své
rozhodnutí sdělí při kontrole studia studijnímu oddělení. Průměrná klasifikace se používá jako
podklad pro udělení prospěchového stipendia a pro jiná rozhodnutí a hodnocení, jejichž
složkou je prospěch studenta za daný ročník.
(2) Průměrná klasifikace studenta se určuje jako vážený průměr z prospěchu řádně
ukončeného akademického roku. Je definována jako vážená průměrná hodnota všech
klasifikací vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů ze všech zapsaných povinných,
povinně volitelných a volitelných předmětů. Neúspěch u zkoušky se ve výpočtu průměrné
klasifikace studentů neuplatňuje. Váhou předmětu je počet kreditů daného předmětu.
Prospěchové hodnocení studenta se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Při přestupech ze
zahraničních vysokých škol se započítávají známky na základě převodu klasifikační stupnice
zahraniční vysoké školy do klasifikační stupnice FT. Převod provede ústav, do jehož
kompetence klasifikovaný předmět spadá, nebo ústav, na kterém student studuje.
(3) Průměrná klasifikace za celé studium se
klasifikací zkoušek a klasifikovaných zápočtů,
jednotlivých ročníků podle bodu (2), přičemž
prospěchového hodnocení studentů neuplatňuje.
podle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB.

stanovuje jako vážený studijní průměr
započtených do průměrných klasifikací
neprospěch u zkoušky se ve výpočtu
Průměrná klasifikace studenta se počítá

(4) Prospěchové stipendium na FT se poskytuje studentům prezenčního studia ve studijních
programech uskutečňovaných na FT, kteří v předcházejícím akademickém roce dosáhli
vynikajících studijních výsledků výhradně na FT a zároveň nepřekročili standardní dobu
studia. Prospěchové stipendium se přiznává na základě výsledků řádně ukončeného
akademického roku, tj. splnění všech zapsaných povinných, povinně volitelných a volitelných
předmětů. Prospěchové stipendium se neposkytuje v případě přerušení studia v
předcházejícím roce. V případě ročníku přerušeného ze zdravotních důvodů nebo za účelem
studia na jiné škole, posoudí přiznání stipendia v ročníku děkan FT na základě žádosti
studenta. Nárok na prospěchové stipendium se posuzuje na základě žádosti studenta podané
při zápisu do dalšího ročníku. O přiznání stipendia je student vyrozuměn prostřednictvím
informačního systému STAG.
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(5) Absolventům bakalářského stupně studia FT, kteří nepokračují v navazujícím
magisterském studiu na FT, se prospěchové stipendium za 3. ročník bakalářského studia
neposkytuje. Studenti FT 1. ročníku navazujícího magisterského studia mohou požádat o
prospěchové stipendium za 3. ročník bakalářského studia pouze v případě, že bakalářské
studium absolvovali na FT a to prostřednictvím žádosti podané u zápisu do 1. prvního ročníku
magisterského studia. Studentům 2. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří
v zimním semestru dosáhli studijního průměru do 1,50 za podmínky splnění všech předmětů
předepsaných studijním plánem a nepřekročení standardní doby studia, bude za zimní semestr
uděleno prospěchové stipendium. Tito studenti podají žádost o prospěchové stipendium při
uzavírání ročníku před Státní závěrečnou zkouškou na studijním oddělení. O přiznání
stipendia jsou vyrozuměni prostřednictvím Informačního systému STAG.
(6) Pro výši přiznaného prospěchového stipendia se stanovují v rámci studijního průměru
rozpětí. Částky přiznané jednotlivým kategoriím jsou stanoveny na základě finančních
prostředků, kterými FT disponuje pro prospěchová stipendia v daném rozpočtovém roce a
nepodléhají projednání stipendijní komise.
Rozpětí pro výši prospěchového stipendia:
studijní průměr 1,00 – 1,10 1.000,- Kč/měsíc
studijní průměr 1,11 – 1,20
800,- Kč/měsíc
studijní průměr 1,21 – 1,30
600,- Kč/měsíc
studijní průměr 1,31 – 1,50
400,- Kč/měsíc
Ad odst. (2) SŘ UTB:
Prospěchové stipendium se vyplácí v akademickém roce 2017/2018 v následujících
termínech:
a) Bakalářské studijní programy
- prosinec 2017 (první polovina přiznané částky prospěchového stipendia za předchozí
akademický rok)
- červen 2018 (druhá polovina přiznané částky prospěchového stipendia za předchozí
akademický rok)
b) Navazující magisterské studijní programy
- prosinec 2017 (první polovina přiznané částky prospěchového stipendia za předchozí
akademický rok)
- červen 2018 (druhá polovina přiznané částky prospěchového stipendia za předchozí
akademický rok)
- červen 2018 (za období září – prosinec 2017) diplomantům druhého ročníku
navazujících magisterských studijních programů
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Článek 4
Mimořádné stipendium
Ad odst. (1) SŘ UTB:
(1) Mimořádné stipendium může být přiznáno studentovi děkanem FT zejména:
a) za vynikající studijní výsledky během celého studia (udělení diplomu s prospěchem s
vyznamenáním), za vypracování a obhajobu vynikající bakalářské nebo diplomové
práce na základě návrhu ředitele ústavu organizačně zajišťujícího státní závěrečné
zkoušky:
- pro absolventy bakalářských studijních programů
- pro absolventy navazujících magisterských studijních programů
b) za významné výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky
přispívající k prohloubení znalostí,
c) jako výpomoc v mimořádné tíživé sociální situaci,
d) na podporu studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí v rámci programu
podporovaného UTB,
e) na podporu studia na UTB,
f) v případech zvláštního zřetele hodných uvedených v čl. 10.
Ad odst. (2) SŘ UTB:
(1) O přiznání mimořádného stipendia rozhoduje děkan na návrh stipendijní komise.
(2) Částky přiznané jednotlivým kategoriím podle odst. 1 budou stanoveny rozhodnutím
děkana FT na základě finančních prostředků, kterými FT disponuje pro stipendia v daném
rozpočtovém roce.
(3) Mimořádné stipendium jako výpomoc v mimořádné tíživé sociální situaci podle čl. 4
bodu c) se přiznává na základě písemné žádosti studenta podané prostřednictvím studijního
oddělení. V žádosti student popíše osobní situaci a důvody své žádosti doloží. Žádost se
podává pro každý semestr příslušného akademického roku jednotlivě a to v termínech:
- pro zimní semestr do 31. 10.
- pro letní semestr do 31. 3.
Ad odst. (7) SŘ UTB:
V odůvodněných případech může o přiznání mimořádného stipendia rozhodnout děkan FT
bez předchozího doporučení stipendijní komise.
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Článek 5
Doktorské stipendium
(bude upřesněno vnitřní normou FT pro přiznávání a výplatu stipendii pro doktorské studijní
programy v akademickém roce 2017/2018/)
Článek 6
Mimořádné stipendium
(bude upřesněno vnitřní normou FT pro přiznávání a výplatu stipendii pro doktorské studijní
programy v akademickém roce 2017/2018).

ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ STIPENDIA PRO STUDENTY
BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Článek 7
Ubytovací stipendium
(bez doplňků a upřesnění)
Článek 8
Sociální stipendium
(bez doplňků a upřesnění)
Článek 9
Výzkumné stipendium
(bez doplňků a upřesnění)
Článek 10
Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných
Ad odst. (1) SŘ UTB:
(1) O přiznání stipendia rozhoduje děkan FT na základě doporučení stipendijní komise.
(2) Návrh na přiznání stipendia v této kategorii předkládaný k projednání stipendijní komisi
musí obsahovat podrobné odůvodnění.
(3) V odůvodněných případech může o přiznání stipendia rozhodnout děkan FT bez
předchozího doporučení stipendijní komise. V takovém případě děkan o svém rozhodnutí
stipendijní komisi následně informuje.
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Ad odst. (2) SŘ UTB:
(1) Mimořádné stipendium z důvodů zvláštního zřetele hodných jako příspěvek na náklady na
ubytování se přiznává na základě písemné žádosti podané na studijní oddělení včetně
přehledu spojů prokazujícího splnění podmínky dojezdové doby z místa trvalého pobytu do
místa studia nejméně 50 minut.
(2) Žádost se podává pro každý semestr příslušného akademického roku jednotlivě a to
v termínech:
- pro zimní semestr do 31. 10.
- pro letní semestr do 31. 3.
(3) O přiznání stipendia rozhoduje děkan FT na doporučení stipendijní komise.
Ad odst. (3) SŘ UTB:
(1) Děkan FT uděluje pochvaly spojené s věcnou nebo peněžitou odměnou studentovi nebo
doktorandovi zejména v souvislosti se zásluhou o rozvoj FT a její postavení a prestiž v České
republice i v zahraničí.
(2) Děkan FT uděluje pochvaly spojené s věcnou nebo peněžitou odměnou absolventovi FT,
který dosáhl mimořádných úspěchů ve studiu v kategoriích:
a) absolventovi s nejlepšími dosaženými studijními výsledky v bakalářském studijním
programu,
b) absolventovi s nejlepšími dosaženými studijními výsledky v navazujícím magisterském
studijním programu,
(3) Další pochvaly a ocenění mohou studentovi nebo doktorandovi udělit ředitelé ústavů FT,
případně externí instituce.
(4) Přiznaná částka v této kategorii stipendií je stanovena rozhodnutím děkana a nepodléhá
doporučení Stipendijní komise.

-6-

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 11
Společná ustanovení
Ad odst. (7) SŘ UTB:
(1) Stipendium, které bylo studentovi vyplaceno bez jeho nároku, je student povinen v plné
výši vrátit FT.

doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
děkan FT

-7-

