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Opatření Masarykovy univerzity č. 15/2018 

STIPENDIJNÍ PROGRAM REKTORA 

K PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA PODPORU STUDENTSKÝCH AKTIVIT 

  

(ve znění účinném od 5. února 2021) 

 

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon“) vydávám toto opatření: 

 
Článek 1 

Účel stipendijního programu 

(1) Účelem stipendijního programu je zajistit přiznání stipendií na podporu aktivit 

studentů Masarykovy univerzity (dále jen „univerzity“ nebo „MU“), a to v případech 

zvláštního zřetele hodných podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona.  

(2) Smyslem stipendijního programu je: 

a) podpora studentských aktivit, které překračují rámec jedné fakulty, případně 

překračují rámec univerzity a nejsou pouze úzce oborově omezeny. Tyto aktivity 

mají vazbu zejména na rozvoj formálního a neformálního vzdělávání, podporu 

strategických cílů, rozvoje hodnot a reprezentaci univerzity (v oblasti sportovní, 

kulturní, společenské, vědeckovýzkumné); 

b) podpora studentů univerzity, kteří se rozhodli zapojit do celospolečensky 

významných humanitárních aktivit, založených na principu dobrovolnosti a 

sdílejících hodnoty zastávané univerzitou. Podporovány mohou být zejména 

takové formy aktivit, které jsou vykonávány ve spolupráci s partnery univerzity,  

prostřednictvím renomovaných humanitárních organizací (např. Červený kříž, 

Člověk v tísni apod.), či charitativních organizací, které jsou zaměřeny na pomoc, 

právní a sociální služby, poradenství, resp. další vhodné aktivity, směrem k 

osobám v tíživé životní situaci tam, kde student sám, bez nároku na odměnu, 

dobrovolně a na svou odpovědnost realizuje tyto aktivity; 

c) podpora výkonu akademické samosprávy na celouniverzitní úrovni.   

(3) Přiznáním stipendia podle tohoto stipendijního programu není dotčena možnost 

děkana fakulty přiznat stipendium na základě fakultního stipendijního programu. 

(4) Pokud student žádá o stipendium v téže věci vícekrát, tj. ve více stipendijních 

programech, nebo mimo stipendijní programy na univerzitě, je povinen tuto 

skutečnost v žádosti uvést. 

Článek 2 

Doba trvání stipendijního programu a okruh oprávněných studentů 

(1) Tento stipendijní program je vyhlášen na období počínající dnem 1. ledna 2021 na 

dobu neurčitou. 

(2) Stipendia dle tohoto stipendijního programu mohou být přiznána studentům 

zapsaným na MU na aktivity uvedené v čl. 1 odst. 2 

Článek 3 

Přiznávání stipendia 

(1) Stipendium dle čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) lze přiznat na základě žádosti studentů 

zapsaných ke studiu na MU v daném semestru nebo na návrh člena vedení MU. 

(2) Stipendium dle čl. 1 odst. 2 písm. c) lze přiznat na návrh předsedy Akademického 

senátu MU (dále jen „AS MU“) či předsedy Studentské komory AS MU. 
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(3) Žádost o stipendium dle odstavce 1 je včetně odůvodnění a doložených dokladů 

prokazujících náklady nebo uvedení předpokládaných nákladů, podána vložením do 

určené části aplikace „Dokumenty“ v Informačním systému MU (dále jen „IS MU“). 

Minimálními náležitostmi žádosti jsou: 

a) Jméno a příjmení,  

b) UČO studenta,  

c) fakulta, jejímž je žadatel studentem,  

d) typ studia (Bc., Mgr., Ph.D.),  

e) studijní obor,  

f) popis aktivity, na niž bude stipendium použito,  

g) období a místo realizace projektu,  

h) popis zaměření na akademický život (přínos pro MU),  

i) finanční rozvaha projektu,  

j) zda student žádá o bezplatný výdej propagačních předmětů,  

k) zda jsou plánovány propagační aktivity projektu a sdělení, zda bylo o finanční 

podporu projektu požádáno i u jiných subjektů v rámci MU nebo mimo MU.  

Formulář žádosti je obsažen v dokumentovém serveru IS MU. Odkazy na formulář 

žádosti a data sběru žádostí jsou uvedeny na webových stránkách MU. V případě, 

že se na projektu podílí více studentů, podávají žádost o stipendium za všechny 

vždy maximálně 2 studenti. 

(4) Návrhy a žádosti o stipendium dle čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) jsou podávány 

v termínech stanovených pro daný kalendářní rok pověřeným prorektorem. Návrhy 

na stipendium dle čl. 1 odst. 2 písm. c) jsou podávány po ukončení semestru. 

(5) Student, který získal stipendium dle čl. 1 odst. 2 písm. a) a b), je povinen do 14 

dnů od realizace projektu odevzdat do dokumentového serveru v IS MU závěrečnou 

zprávu z projektu. 

Článek 4 

Zdroj financování stipendijního programu 

(1) Stipendium dle čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) je financováno ze stipendijního fondu MU. 

Částka určená pro tento stipendijní program, stejně jako způsob tvorby fondu, se 

stanoví v Pravidlech sestavování rozpočtu pro daný kalendářní rok.  

(2) Nevyčerpané prostředky z tohoto stipendijního fondu za účetní období kalendářního 

roku budou vždy jeho zůstatkem a budou využity v následujícím období. 

(3) Stipendium dle čl. 1 odst. 2 písm. c) je financováno ze zakázky AS MU.  

Článek 5 

Výše stipendia v rámci stipendijního programu 

(1) O přiznání a výši stipendia dle čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) rozhoduje prorektor 

příslušný dle Organizačního řádu. V úvahu vezme zejména účelně vynaložené 

náklady studenta v souvislosti s plněním aktivit podporovaných tímto programem, 

podíl na reprezentaci univerzity anebo podpoře jejích strategických cílů. Stipendium 

nelze přiznat ve výši nákladů na občerstvení a mzdových nákladů souvisejících 

s aktivitou. Výše stipendia na aktivitu by neměla přesáhnout částku 40 000,- Kč. 

Vyšší částku lze přiznat jen v případech zvláštního zřetele hodných.   

(2) O přiznání stipendia dle čl. 1 odst. 2 písm. c) rozhoduje prorektor příslušný dle 

Organizačního řádu. Stipendium se přiznává ve výši dle Tabulky 1. 
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Tabulka 1 

Specifikace osoby Výše v Kč za 

jedno zasedání 

nebo jednání 

Člen AS MU, který není předsedou AS MU 1 000 

Člen komise AS MU, který není předsedou komise AS 1 000 

Předseda komise AS MU pro účely jednání komise AS 

MU 

3 000 

Předseda komory AS MU pro účely zasedání AS MU 3 000 

Předseda AS MU pro účely zasedání AS MU 6 000 

 

Článek 6 

Společná ustanovení 

(1) Pověřeným prorektorem pro správu tohoto stipendijního programu je, ve smyslu 

čl. 4 Stipendijního řádu MU, prorektor příslušný dle Organizačního řádu MU, který o 

přiznání stipendia rozhoduje. 

(2) Před vydáním rozhodnutí o přiznání stipendia dle čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) předloží 

prorektor příslušný dle Organizačního řádu MU žádost/návrh k posouzení stipendijní 

komisi MU ve složení: 

a) prorektor vykonávající funkci předsedy stipendijní komise dle Organizačního řádu 

MU, 

b) prorektor pro vzdělávání a kvalitu, 

c) zástupce Studentské komory AS MU, který není členem žádného univerzitního 

spolku, unie, atd. 

(3) Prorektor příslušný dle Organizačního řádu MU předkládá na vyžádání zprávu o 

stavu a čerpání stipendijního fondu členům AS MU. 

(4) Agendu spojenou s tímto stipendijním programem vede Studijní odbor Rektorátu 

MU. 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

(1) Toto opatření zrušuje Opatření Masarykovy univerzity č. 15/2018 – Stipendijní 

program rektora k přiznávání stipendií na podporu studentských aktivit, ze dne 

1. října 2019, účinné od 1. října 2019. 

(2) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření pověřuji prorektora příslušného 

dle Organizačního řádu MU. 

(3) Toto opatření náleží do oblasti metodického řízení „Péče o studenty v sociální 

oblasti“. 

(4) Kontrolu dodržování tohoto opatření provádí prorektor příslušný dle Organizačního 

řádu MU. 

(5) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu. 

(6) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 5. února 2021. 

 

       podepsáno elektronicky 

Martin Bareš 

rektor 
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