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Zpráva o stipendiích poskytuje přehled vyplacených stipendií v roce 2019 u bakalářských, 

magisterských a navazujících magisterských studijních programů na Lékařské fakultě 

Masarykovy univerzity. Dále shrnuje nejdůležitější informace týkající se stipendijní agendy 

v uplynulém roce. 

Podmínky a postup udílení stipendií studentům Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) jsou 

upraveny Stipendijní řádem Masarykovy univerzity (dále jen „Řád“), který vychází  

z § 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  

ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách, dále jen „ZVŠ“), a je v souladu  

s čl. 35 Statutu Masarykovy univerzity (dále jen „Statut MU“). Dále se podmínky udílení 

stipendií řídí Směrnicí děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 1/ 2017 Stipendijní 

programy Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity (ve znění účinném do 31. 8. 2019)  

a Opatřením děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 5/ 2019 Stipendijní programy 

Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity (s účinností od 1. 9. 2019). 

Zdrojem financování je Stipendijní fond Lékařské fakulty nebo příjmy z poplatků za studium 

v cizím jazyce. Stipendia jsou rovněž financována z prostředků Evropské unie nebo z Fondu 

rozvoje Masarykovy univerzity určených na podporu projektových záměrů MU. Dále mohou 

být stipendia vyplácená jako mimořádná, financovaná z vnitřních zdrojů pracovišť LF MU, 

případně z dalších zdrojů fakulty určených na vzdělávací činnost. Splní-li student podmínky 

k přiznání tzv. vládního stipendia na podporu mobility – jedná se o stipendium vyplácené 

fakultou dle rozhodnutí Domu zahraniční spolupráce. Náklady jsou fakultě přerozděleny 

kvartálně, prostřednictvím MŠMT.  

Lékařská fakulta měla v minulém kalendářním roce vyhlášených 13 stipendijních programů, 

z nichž 11 bylo určeno pro pregraduální studia. Celkem LF MU vyplatila v roce 2019 stipendia 

v hodnotě 48 617 982,-Kč, z toho pregraduálním studiím bylo určeno 5 400 220,- Kč. Částka 

pro pregraduální studenty byla rozdělena v rámci 1543 rozhodnutí mezi 687 studentů.  

S nástupem nového akademického roku 2019/2020 bylo vedením LF přijato nové Opatření 

týkající se stipendijních programů na LF MU (dále jen Opatření). Byl zrušen Stipendijní 

program pro podporu studentů v programu s rozšířenou vědeckou přípravou P-PooL / 1, 
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jenž byl určen na pokrytí nákladů spojených s účastí na výuce a odborných akcích v programu 

s rozšířenou vědeckou přípravou, tzv. P-PooL. Náklady na tyto akce budou studentům nadále 

propláceny, avšak v rámci již zavedeného Stipendijního programu pro podporu účasti studentů 

na odborných akcích. U tohoto stipendijního programu došlo ke snížení maximálního možného 

příspěvku fakulty. Stipendium, je-li hrazeno ze stipendijního fondu, může nově činit při aktivní 

účasti na konferenci v tuzemsku 5 000,- Kč (namísto 10 000,-Kč), pro stáž v rámci Evropy 

10 000,- Kč (namísto 30 000,- Kč) a pro stáž mimo Evropu maximálně 15 000,- Kč (namísto 

50 000,- Kč). 

Nově byl vytvořen Stipendijní program na podporu krátkodobých, výzkumných stáží studentů. 

Účelem stipendijního programu je zapojit pregraduální studenty do vědecko-výzkumných 

aktivit LF MU, podporovat studenty v získání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností 

a motivovat je ke sdílení dobré praxe. Stipendium umožňuje finančně podpořit stáže, které 

mají kratší než semestrální trvání, a není je tedy možné financovat z prostředků Centra 

zahraniční spolupráce (CZS).   

Významnou změnu představuje měsíční více jak 100% navýšení prospěchového stipendia,  

ke kterému mohlo dojít vzhledem k úpravě a zpřísnění podmínek Stipendijního programu Cena 

děkana. Cena děkana je i nadále udílena v kategorii za vynikající studijní prospěch, avšak 

pouze studentům absolventských ročníků s váženým studijním prospěchem do 1,11 za celou 

dobu studia. Vytvořeny byly dvě nové kategorie: kategorie za vynikající vědecký výkon  

a kategorie za mimořádný přínos Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Snahou bylo 

ocenění udělat výběrovějším a zohlednit přitom nejen vynikající studijní výsledky, ale také 

výzkumné a tvůrčí aktivity studentů, vedoucí k publikační činnosti v odborných časopisech. 

Ocenění mohou být rovněž studenti, kteří se ve svém volném čase věnují charitativní  

a osvětové činnosti nebo dosáhli významných úspěchů v oblasti kultury a sportu. S oceněním 

se pojí stipendium, jehož výše činí 10.000, - Kč v každé z kategorií. Cena děkana  

dle původních podmínek již nebyla v roce 2019 realizována. Její vyhlášení pro akademický rok 

2019/2020 se plánuje na jaro 2020. Předpokládaná finanční zátěž bude do 150 000,- Kč oproti 

1 210 000,- Kč v roce 2018. 
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Opatření děkana o stipendijních programech doznalo několika dílčích změn. Schváleny byly 

změny týkající se zpřesnění způsobu podávání žádostí o stipendijní podporu za aktivní účast 

na odborných akcích a za reprezentaci fakulty. Například nutnost předkládat žádost 

v minimálním předstihu 6 týdnů před konáním akce, není-li výslovně uvedeno, že lze 

stipendium podávat zpětně. Dále například povinnost sdělit v žádosti další finanční zdroje, 

pokud je akce spolufinancována i z jiných zdrojů. Povinnost předložit účelně vynaložené 

doklady za ekonomické jízdné, ubytování nebo konferenční poplatek, je nově ihned po konání 

akce. 

Vedení fakulty zahájilo rovněž kroky k lepší informovanosti studentů o možnostech čerpání 

financí nejen z prostředků fakulty, ale také z prostředků Centra zahraniční spolupráce  

a Rektorátu Masarykovy univerzity. Výsledkem je zejména nově koncipovaný, interaktivnější 

web fakulty, na kterém je jedna sekce aktualit věnována novinkám ve stipendijní agendě. 

Žádosti o přiznání stipendia byly upraveny v souladu s jednotným vizuálním stylem univerzity  

a umístěny na web. 

Dle Čl. 17 o Zveřejňování informací o stipendiích, Stipendijního řádu, je povinností všech fakult 

zveřejnit ve veřejné části internetových stránek do 31. března zprávu o stipendiích  

za uplynulý kalendářní rok. Přehled stipendií je vzhledem k této povinnosti k nahlédnutí  

na webu fakulty: https://www.med.muni.cz/studenti/stipendia. Na uvedených webových 

stránkách lze dohledat také ostatní dokumenty vztahující se ke stipendijní agendě na LF MU.  

 

 



Stip. program Zakázka Rozhodnutí Studentů Částka

III. Stipendijní  program prop podporu účasti studentů 

    na odborných akcích

IV. Stipendijní program na podporu vyjíždějících na

     zahraniční stáže v rámci výměn organizovaných MU

V. Stipendijní program na podporu prázdninových praxí 

    organizovaných LF MU

VI. Stip. program na podporu tvůrčí činnosti studentů, tj. 1149

     vědecko - výzkumná a pedagogická (bez projektů) 1111 *

VI. Stip. program na podporu tvůrčí činnosti studentů, tj.

     vědecko - výzkumná a pedagogická (projekty)

VIII. Stipendijní program pro podporu studentů v pro-

       gramu s rozšířenou vědeckou přípravou P-PooL

X. Stipendijní program na podporu studentů, kteří 

    úspěšně složí zkoušky USMLE

XI. Stipendijní program pro podporu krátkodobých, 

     výzkumných stáží studentů

Zrušené stip. programy Zakázka Rozhodnutí Studentů Částka
Stipendijní program pro podporu studentů v programu

s rozšířenou vědeckou přípravou ( P-PooL ) /1

Stipendia mimo stipendijní programy Zakázka Rozhodnutí Studentů Částka

CELKEM 1543 927 5 400 220 Kč 

POZN. * dle číselníku pracoviště
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0 -  Kč             1152Mimořádné stipendium

1127Stipendium přiznávané MŠMT - Vládní stipendium 

0

2 78 000 Kč       7

I. Stipendijní program prospěchový 

187 170 Kč     33

41

127

1146 258

16

34

II. Stipendijní program pro studenty reprezentující LF MU 

1 832 809 Kč  102

291

219

13

323 617 Kč     

39 481 Kč       

466

0

69

1145

1144

Pregraduální studium - přehled stipendií 2019

Tabulka: Přehled vyplacených stipendií dle stipendijních programů

VII. Stipendijní program Cena děkana

700 000 Kč     

1113 41 35 105 Kč       

1112 1 187 000 Kč  397

1142 0

469 310 Kč     

1154

173

různé

2

15 766 Kč       

-  Kč             

81141 8

19 000 Kč       

1114

1151 2

21

120

512 962 Kč     20



Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika

T: +420 549 49 2910, E: studijni@med.muni.cz, www.med.muni.cz

Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224 6

22%

6%

1%

3%

1%

9%34%

0%

13%

10%
0% 0% 1% 0%

Graf 1: Stipendijní programy 2019

LF 01 Prospěch LF 02 Reprezentace

LF 03 Odborné praxe a stáže v tuzemsku i v zahraničí LF 04 Zahraniční stáže

LF 05 Prázdninové praxe LF 06 Tvůrčí činnost

LF 06 Tvůrčí činnost - Projekty LF 07 Cena děkana

LF 09 P-PooL tvůrčí LF 10 USMLE

LF 11 Krátkodobé stáže P-Pool/1 - zrušeno

MŠMT vládní stipendium Mimořádné stipendium



měsíc částka

leden 137 909 Kč                              

únor 267 266 Kč                              

březen 497 770 Kč                              

duben 204 930 Kč                              

květen 308 527 Kč                              

červen 561 946 Kč                              

červenec 243 027 Kč                              

srpen 287 760 Kč                              

září 235 408 Kč                              

říjen 622 287 Kč                              

listopad 1 646 990 Kč                           

prosinec 386 400 Kč                              

CELKEM 5 400 220 Kč                          

typ částka

prospěchové 1 187 000 Kč                           

tvůrčí 2 608 119 Kč                           

mimořádné 265 170 Kč                              

mobility 1 339 931 Kč                           

CELKEM 5 400 220 Kč                          
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Měsíční přehled stipendií 2019

127

388

136

1543

97

54

53

39

89

počet rozhodnutí

106

196

158

100

1543

41

414

691

Přehled za rok 2019 dle typu stipendia

počet rozhodnutí

397


