
Opatření rektora č. 8/2015 

Stipendijní program rektora MU na podporu humanitárních 
aktivit realizovaných studenty MU 

(ve znění účinném od 25. 9. 2015) 

 

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a na základě čl. 3 odst. 1 Stipendijního řádu 

Masarykovy univerzity vydávám toto opatření: 

 

Článek 1 

Účel stipendijního programu a podmínky pro udělení stipendia 

(1) Účelem stipendijního programu je přiznání stipendií v případech hodných zvláštního 
zřetele dle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách Masarykovou 

univerzitou (dále jen „MU“). Smyslem stipendijního programu je podpora  studentů 
MU, kteří se rozhodli zapojit do celospolečensky významných humanitárních aktivit, 

založených na principu dobrovolnosti a sdílejících hodnoty zastávané MU.  

(2) Podporovány mohou být zejména takové formy aktivit, které jsou vykonávány 

ve spolupráci s partnery MU, či 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.  

Podpořit lze rovněž aktivity realizované v rámci studijních programů, jako jsou 
odborné stáže či praxe ve výše uvedených organizacích.    

 

Článek 2 

Doba trvání stipendijního programu 

Stipendijní program je vyhlašován pro akademický rok 2015/2016. Není-li do konce 
tohoto akademického roku vyhlášena jiná doba trvání, resp. není-li program zrušen, 

prodlužuje se tento stipendijní program vždy o další akademický rok. 

 

Článek 3 

Okruh oprávněných studentů v rámci stipendijního programu 

Stipendium v rámci tohoto stipendijního programu se přiznává bakalářským, 

magisterským a doktorským studentům MU zapsaným ke studiu na MU v daném 

akademickém roce. 

 

Článek 4 

Zdroj financování stipendijního programu 

(1) Tento stipendijní program je financován ze stipendijního fondu MU zvláště určeného 

k tomuto účelu.  



(2) Zdrojem fondu uvedeného v předchozím odstavci jsou výnos z darů z aktivity „Daruj 
Muni“, jednorázové dobrovolné příspěvky fakult z jejich stipendijních fondů, jakož i 

příspěvek z rezervy rektora. Za součást stipendijního fondu je vždy považován i 

zůstatek z předchozích let. 

 

Článek 5 

Výše stipendia v rámci stipendijního programu 

O přidělení stipendia a jeho konkrétní výši rozhoduje prorektor pro záležitosti studentů. 

V  úvahu vezme zejména účelně vynaložené náklady (ubytování, cestovné apod.) 
studenta v souvislosti s plněním aktivit podporovaných tímto programem, podíl 

na reprezentaci univerzity anebo podpoře jejích strategických cílů. 

 

Článek 6 

Další ustanovení 

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

čl. 4 Stipendijního řádu MU, prorektor pro záležitosti studentů. 

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

děkana fakulty MU udělit stipendium na základě fakultního stipendijního programu. 

(3) Stipendium dle tohoto stipendijního programu se přiznává na žádost. Žádost, včetně 

odůvodnění a doložených dokladů prokazujících náklady, je podávána vložením do 

příslušné části aplikace Dokumenty v Informačním systému MU 
(http://is.muni.cz/do/rect/metodika/stud/stipendia/35480920/).  

(4) Žadatel současně zašle svou žádost na emailovou adresu prorektora pro záležitosti 
studentů (prorektor.soc@muni.cz) 

(5) Žádosti jsou posuzovány v termínech stanovených prorektorem pro záležitosti 
studentů pro daný kalendářní rok. V roce 2015 budou žádosti posouzeny 

k datu 2.11.  

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

programech nebo mimo stipendijní programy na MU, je povinen tuto skutečnost 

v žádosti uvést. 

(7) Prorektor pro záležitosti studentů může, podle své úvahy, předložit posouzení 

konkrétních návrhů na přiznání stipendia stipendijní komisi MU ve složení 

a) prorektor pro záležitosti studentů, 

b) prorektor pro vnější vztahy, 

c) kancléř, 

d) zástupce Studentské komory Akademického senátu MU. 

Návrh předkládá vždy, kdy by výše přiznaného stipendia přesáhla 20.000,- Kč.  

(8) Prorektor pro záležitosti studentů předkládá na vyžádání zprávu o stavu a čerpání 

stipendijního fondu členům Akademickému senátu MU. 

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

MU. 

http://is.muni.cz/do/rect/metodika/stud/stipendia/35480920/
mailto:prorektor.soc@muni.cz


 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení a kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji 
prorektora pro záležitosti studentů.  

(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem zveřejnění. 

 

 

 

 

V Brně 25. září 2015 
Mikuláš Bek 

rektor 

 

 


