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Text novelizované části zákona v platném znění 

s vyznačením navrhovaných změn 

Platné znění § 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 

Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., 

zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., 

zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., 

zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., 

zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb.,  

zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 48/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., s vyznačením 

navrhovaných změn. 

 

§ 91  

Stipendia 

(1) Studentům vysoké školy mohou být přiznána stipendia.  

  (2) Stipendia hrazená z dotace nebo z příspěvku mohou být studentům přiznána  

 a) za vynikající studijní výsledky,  

 b) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení 

znalostí,  

 c) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu8e).  

 d) v případě tíživé sociální situace studenta,  

 e) v případech zvláštního zřetele hodných.  

 (3) Stipendium podle odstavce 2 písm. d) se přiznává též studentům, kteří mají nárok na přídavek na 

dítě podle zvláštního právního předpisu21a), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na 

dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 2. Stipendium ve výši 1 620 Kč 

2 400 Kč se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce. Nárok na stipendium 

prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který 

přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení 

nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 2. Potvrzení pro účely přiznání stipendia 

platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může 

student uplatnit za určité časové období pouze jednou.  

 (4) Stipendia hrazená z dotace nebo z příspěvku mohou být přiznána též  

 a) na podporu studia v zahraničí,  

b) na podporu studia v České republice,  

c) studentům doktorských studijních programů.  
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  (5) Stipendia přiznává studentům vysoká škola nebo fakulta podle stipendijního řádu.  

  (6) Ministerstvo přiznává stipendia za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 4 podle programů 

vyhlašovaných ministrem, s přihlédnutím k závazkům z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika 

vázána. Ministerstvo může přiznat tato stipendia též občanům České republiky studujícím na vysokých školách 

v zahraničí.  
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