
Účel stipendia Počty studentů Průměrná výše stipendia**
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)                   3 464                                          16 218    

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 
výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b)

                     586                                          18 244    

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 
předpisu, § 91 odst.2 písm. c)

                  4 409                                          37 401    

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)                          2                                          12 000    
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3                        82                                          30 132    
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)                27 589                                            7 655    
z toho ubytovací stipendium                23 050                                            4 220    
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)                   1 471                                          51 738    
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)                      243                                        134 429    
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)                   4 664                                        109 166    
jiná stipendia                   1 331                                          21 533    
CELKEM*** 43 841 24 909

Pozn.: * = Bez ohledu na zdroj prostředků, netýká se pouze prostředků z MŠMT. 

Tab. 3.4: Stipendia* studentům podle účelu stipendia (počty fyzických osob)

Pozn.: ** =  Podíl celkové sumy vyplacené na daný typ stipendia za rok a celkového počtu fyzických osob, kterým bylo dané 
stipendium za rok alespoň jednou vyplaceno. Pokud bylo stipendium jedné osobě vyplaceno vícekrát, je osoba započtena 
pouze jednou, ale do výpočtu vstoupí součet částek této osobě vyplacených. 

Pozn.: *** = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které mohou být příjemcem více stipendií počty studentů celkem nejsou 
součtem předcházejících sloupců, ale odráží stav reálného počtu studentů. 

Příklad: Vysokou školou bylo za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) vyplaceno studentům za rok  celkově 15 
000 Kč. Toto stipendium pobírali celkem 3 studenti, přičemž dva ho získali jedenkrát a třetí student třikrát. Průměrná výše 
tohoto stipendia činila 5 000 Kč (= 15 000/3). 
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