
SMĚRNICE DĚKANA č. xx/2006 

O UDĚLOVÁNÍ STIPENDIÍ NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU 

 

ČÁST PRVNÍ 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

Tato Směrnice o udělování stipendií (dále jen „směrnice“) upravuje podmínky a postup pro 

přiznávání stipendií studentům na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (dále jen 

„fakulta“). 

 

Čl. 2 

Stipendia 

(1) Stipendia jsou na fakultě přiznávána v rámci stipendijních programů. Jejich výčet a určení 

obsahuje příloha této směrnice. 

(2) Stipendia na fakultě lze přiznat také mimo stipendijní programy fakulty, a to v souladu se 

Stipendijním řádem Masarykovy univerzity. 

(3) Stipendium je přiznáváno ve výši stanovené podle počtu studentů, kteří splní podmínky 

pro jeho přiznání, a objemu finančních prostředků určených jako zdroj financování stipendia. 

Při přiznání stipendia může být též přihlédnuto k míře, v níž jednotliví studenti splnili 

podmínky pro jeho přiznání. 

 

ČÁST DRUHÁ 

USTANOVENÍ O STIPENDIÍCH V RÁMCI STIPENDIJNÍCH PROGRAMŮ 

 

Čl. 3 

Stipendijní program 

(1) Stipendijní program na fakultě vyhlašuje děkan fakulty. Pravomocí přiznat konkrétní 

stipendium disponují děkan a proděkan pro studium. 

(2) Stipendijní program obsahuje určení účelu a doby trvání stipendijního programu,  okruh 

studentů, jimž má být stipendium přiznáno, určení podmínek, při jejichž splnění lze 



stipendium přiznat, zdroje financování a výši přiznávaných stipendií, popřípadě uvedení 

způsobu jejich určení. 

(3) Pokud je zdrojem financování stipendií v rámci stipendijního programu příspěvek nebo 

dotace ze státního rozpočtu a příspěvek nebo dotace ze státního rozpočtu ve smyslu § 91 odst. 

1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších zákonů (dále jen 

„příspěvek nebo dotace“) , je tato skutečnost ve stipendijním programu výslovně stanovena. 

(4) Stipendijní program je vyhlášen oznámením o jeho vyhlášení na úřední desce fakulty. 

Evidence stipendijních programů je vedena podle směrnice rektora. 

  

Čl. 4 

Stipendijní komise 

(1) Pro dohled nad vynakládáním prostředků v rámci některých studijních programů a jako 

svůj poradní orgán zřizuje děkan Stipendijní komisi fakulty (dále jen „komise“). 

(2) Komise je složena z pěti členů, z nichž tři jsou jmenování z řad akademických pracovníků 

a dva z řad studentů fakulty. Členy komise z řad akademických pracovníků jmenuje a 

odvolává děkan na návrh proděkana pro studium, členy komise z řad studentů fakulty jmenuje 

a odvolává děkan na návrh předsedy studentské komory Akademického senátu fakulty. Délka 

jejich mandátu je jeden rok. 

(3) V čele komise stojí předseda. Tento post je virilně obsazován proděkanem pro studium. 

 

Čl. 5 

Zdroje pro udílení stipendií 

 

Zdroji pro udílení stipendií na fakultě jsou Stipendijní fond fakulty a příspěvek nebo dotace, 

které mohou být  pro tento účel vyčleněny v rozpočtu fakulty. 

 

ČÁST TŘETÍ 

USTANOVENÍ O STIPENDIÍCH PŘIZNÁVANÝCH  

MIMO STIPENDIJNÍ PROGRAMY 

 

Čl. 6 

Stipendia přiznávaná mimo stipendijní programy 

(1) Mimo stipendijní programy fakulta přiznává: 

a)     stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu, 



b)    stipendium na podporu tvůrčí činnosti, 

c)     stipendium na podporu mobility, 

d)     mimořádné stipendium. 

  

Čl. 7 

Mimořádné stipendium 

Mimořádné stipendium může v souladu s ustanovením § 91 odst. 2 písm. d) zákona 

o vysokých školách studentovi přiznat děkan, a to i bez žádosti. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

Čl. 8 

Ustanovení o doručování 

(1) Rozhodnutí o přiznání stipendia předá studentovi do vlastních rukou studijní oddělení 

fakulty po předchozí výzvě zaslané na jeho e-mailovou adresu (mail.muni.cz). 

(2) Nelze-li rozhodnutí o přiznání stipendia doručit podle odstavce 1, doručí se náhradním 

způsobem, a to oznámením na úřední desce fakulty. Doba vyvěšení je 8 dnů, její počátek je 

dnem doručení rozhodnutí. 

 

Čl. 9 

Výplata stipendia 

(1) Stipendium se po nabytí právní moci rozhodnutí o jeho přiznání vyplácí ve splátkách, 

jejichž počet, výše jednotlivých splátek a termíny splatnosti jsou stanoveny rozhodnutím o 

přiznání stipendia. Nelze-li stipendium pro překážku na straně studenta vyplatit ve 

stanoveném termínu, rozhodne děkan o stanovení náhradního termínu splatnosti, nebo o  

snížení stipendia, nebo o jeho odnětí. 

(2) Stipendium se vyplácí výhradně bezhotovostně na bankovní účet určený studentem. 

(3) Stipendium se vyplácí výhradně v českých korunách. 

 

Čl. 10 

Změna výše a odnětí stipendia 



(1) Oprávnění přiznávat stipendium zahrnuje též oprávnění rozhodnout o změně jeho výše, 

jsou-li k tomu splněny předpoklady dané touto směrnicí nebo příslušným stipendijním 

programem. 

(2) Děkan rozhodne o jeho odnětí, jestliže student přestane splňovat podmínky přiznání 

stipendia. 

 

ČÁST PÁTÁ 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Čl. 11 

Přechodné ustanovení 

Stipendia přiznaná podle dosavadních předpisů jsou i po dni účinnosti této směrnice 

vyplácena dle podmínek stanovených v rozhodnutí o jejich přiznání. 

 

Čl. 12 

Závěrečné ustanovení 

(1) Tato směrnice byla dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách předložena 

k projednání Akademickému senátu fakulty dne 26. října 2006. 

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2006. 

 

 

 

 

 

 

Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., v. r.  

 děkan 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1  

 

STIPENDIJNÍ  PROGRAMY  

FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY 

PRO STUDENTY PREZENČNÍ FORMY STUDIA 

 

Stipendijní programy Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (dále jen „fakulta“) 

jsou vyhlašovány v souladu s platným Stipendijním řádem Masarykovy univerzity a platnou 

směrnicí děkana fakulty o zásadách pro udělování stipendií. 

 

Stipendijní program pro pomocné vědecké a pedagogické síly Fakulty sociálních studií 

 

(1) Stipendium je určeno studentům asistujícím při vědeckých a pedagogických aktivitách 

jednotlivých kateder fakulty. Tyto aktivity přispívají ke zvyšování kvality vzdělávacího 

procesu fakulty a její reprezentaci na veřejnosti. Jedná se o aktivity prospěšné akademické 

obci fakulty. 

(2) Stipendijní program je vyhlašován na kalendářní rok 2007. 

(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení: částka 

určená pro rozdělení ve stipendijním programu se přidělí katedrám fakulty dle počtu jimi 

realizovaných kreditů. Katedry budou vyplácet v měsíčních splátkách stipendia studentům, 

kteří uspěli v katedrových konkursech na místa pomocných vědeckých, popř. pedagogických 

sil. Program je určen pouze pro studenty fakulty. 

(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty. 

(5) Výše stipendia: mezi oprávněné studenty se rozdělí částka ve výši 400 tis. Kč. 

(6) Přidělení stipendia přiznávají vedoucí příslušných kateder (příkazce operace). 

 

Stipendijní program pro pomocné studentské síly Centra informačních a 

komunikačních technologií a knihovny Fakulty sociálních studií 

 

(1) Stipendium je určeno pro studenty asistující při vědeckých a pedagogických aktivitách 

Centra informačních a komunikačních technologií (dále jen „centrum“) a knihovny fakulty. 

Tyto aktivity přispívají ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu fakulty a jsou prospěšné 

akademické obci fakulty. 

(2) Stipendijní program je vyhlašován na kalendářní rok 2007. 



(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení: částka 

určená pro rozdělení se přidělí centru a knihovně fakulty v poměru, jenž odpovídá počtům 

pomocných studentských sil. Centrum a knihovna budou vyplácet v měsíčních splátkách 

stipendia studentům, kteří uspěli v konkursu. Program je určen pro studenty Masarykovy 

univerzity. 

(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty. 

(5) Výše stipendia: mezi oprávněné studenty se rozdělí částka ve výši 450 tis. Kč. 

(6) Přidělení stipendia přiznávají vedoucí centra a knihovny (příkazce operace). 

 

Stipendijní program pro udělování Cen děkana Fakulty sociálních studií 

 

(1) Účelem stipendia je ocenění nejlepšího studenta bakalářského studijního programu, 

nejlepšího studenta magisterského navazujícího studijního programu a nejlepšího studenta 

doktorského studijního programu na fakultě, a to v souladu se Statutem této každoročně 

vyhlašované ceny. Účelem stipendia je motivovat studenty k aktivitám, které mohou pomoci 

reprezentovat fakultu a zvyšovat její kredit jak v rámci Masarykovy univerzity, tak i na 

veřejnosti. 

(2) Stipendijní program je vyhlašován na akademický rok 2006-2007. 

(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení: určená 

částka se přidělí děkanovi fakulty, který z ní udělí jednorázové stipendium. Program je určen 

pouze pro studenty fakulty. 

(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty. 

(5) Výše stipendia: mezi oprávněné studenty se rozdělí částka ve výši 30 tis. Kč. 

(6) Přidělení stipendia přiznává děkan (příkazce operace).  

 

Stipendijní program pro oceňování nejlepších studentů oborů Fakulty sociálních studií 

 

(1) Účelem stipendia je ocenění nejlepšího studenta na každém oboru prezenčního 

bakalářského a prezenčního navazujícího magisterského studia fakulty. Účelem stipendia je 

motivace k docilování vynikajících studijních výsledků, které napomohou ke zvyšování 

kvality vzdělávacího procesu fakulty a její reprezentaci na veřejnosti. 

(2) Stipendijní program je vyhlašován na akademický rok 2006-2007. 

(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení: na 

každém oboru prezenčního bakalářského a prezenčního navazujícího magisterského studia na 



fakultě se na počátku října akademického roku, pro nějž je stipendijní program vypsán, určí 

dle údajů IS (dle percentilového pořadí) nejlepší student oboru za uplynulý akademický rok. 

Může jím být pouze student fakulty,  

(a) který je ve standardní době studia a 

(b) který má splněnou průměrnou kreditní zátěž odpovídající délce studia (tedy 60 kreditů po 

prvním roce od imatrikulace, 120 kreditů po roce druhém). 

Tomuto studentovi bude uděleno měsíční stipendium ve výši 1500 Kč, které bude vypláceno 

za období září až červen příslušného akademického roku. V případě rovnosti pořadí několika 

studentů bude jako nejlepší vyhlášen ten, kdo má absolvováno nejvíce kreditů. 

(4) Zdrojem financování stipendia je příspěvek, nebo dotace. 

(5) Výše stipendia: mezi oprávněné studenty se rozdělí částka ve výši 270 tis. Kč. Program je 

určen pouze pro studenty fakulty. 

(6) Přidělení stipendia přiznává proděkan pro studium (příkazce operace).  

 

Stipendijní program pro oceňování nejlepších účastníků odborné soutěže I. A. Bláhy 

 

(1) Účelem stipendia je ocenění nejlepších účastníků odborné soutěže I. A. Bláhy, a to 

v souladu se Statutem této každoročně vyhlašované soutěže. Účelem stipendia je motivace k 

docilování vynikajících studijních výsledků, které umožní zvyšování kvality vzdělávacího 

procesu fakulty a její reprezentaci na veřejnosti. 

(2) Stipendijní program je vyhlašován na akademický rok 2006-2007. 

(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení: určená 

částka se udělí jako jednorázové stipendium, které bude vyplaceno nejlepším účastníkům 

v sekcích soutěže. Program je určen pouze pro studenty fakulty. 

(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty. 

(5) Výše stipendia: mezi oprávněné studenty se rozdělí částka ve výši 60 tis Kč. 

(6) Přidělení stipendia přiznává, na základě doporučení komise soutěže, proděkan pro studium 

(příkazce operace). 

 

Stipendijní program pro oceňování mimořádných odborných výkonů studentů 

bakalářských a magisterských studijních programů 

 

(1) Účelem stipendia je oceňování studentů dosahujících mimořádných odborných výkonů, 

které vedou ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu fakulty a její reprezentaci na 



veřejnosti. Za tyto mimořádné odborné výkony jsou považovány především účast na 

konferencích, publikační aktivity, reprezentace fakulty a organizace akcí zvyšujících kredit 

fakulty na veřejnosti (výstavy, besedy, diskuse, přednášky apod.). 

(2) Stipendijní program je vyhlašován na kalendářní rok 2007. 

(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení: návrh na 

udělení stipendia podávají buď samotní studenti, nebo učitelé fakulty, a to předsedovi 

stipendijní komise. Každý návrh projedná stipendijní komise. Program je určen pouze pro 

studenty fakulty. 

(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty. 

(5) Výše stipendia: návrh na výši stipendia je obsažen v žádosti o její udělení, kterou žadatel 

zasílá předsedovi stipendijní komise. Žádost povinně obsahuje: 

(a) základní informace o žadateli (jméno a příjmení, titul, imatrikulační ročník, studovaný 

obor a UČO), 

(b) specifikaci účelu, na nějž mají být požadované finanční prostředky použity, 

(c) specifikaci výše požadovaných finančních prostředků, 

(d) doklad o odborné garanci, udělené žadateli některým z akademických pracovníků fakulty, 

(e) souhlas žadatele se zveřejněním dat o jeho projektu (jméno a příjmení, titul, studovaný 

obor, účel, požadovaná částka) na webových stránkách fakulty. 

Výše stipendia se nejčastěji odvíjí od výše prokázaných vzniklých výdajů (jízdné, ubytování, 

konferenční poplatky, pojištění), související s absolvovanou akcí. Nesmí překročit částku 15 

tis. Kč. O vlastní výši rozhoduje proděkan pro studium, a to na základě konzultace s členy 

stipendijní komise. Rozhodnutí bere v úvahu účel a zaměření projektu, výši požadované 

částky, stanovisko garanta žádosti a finanční rozpočet stipendijního programu. O rozhodnutí 

jsou žadatelé informováni nejpozději 30 dní ode dne přijetí žádosti (tj. dne, kdy žádost o 

stipendium je doručena předsedovi stipendijní komise). Úspěšný žadatel o stipendium je 

povinen vypracovat o dané aktivitě, na niž je udělené stipendium vázáno, zprávu. Určená 

částka se uděluje jako jednorázové stipendium. 

(6) Příkazy k výplatě jednotlivých stipendií podepisuje proděkan pro studium (příkazce 

operace). 

 

 

Brno 26.10.2006 

 


