
Číslo 

pracoviště:

zákázka

podzakázka

pracoviště

činnost

fakultní účet

poř.č.

Stipendia ubytovací                                           549.191

jméno datum podpis

podpis

549.141

Stipendia mobility - zahr. studentům                    549.151

Stipendia doktorská                                         549.161

Stipendia mobility - do zahraničí                                      549.181

Stipendia sociální                                            549.131

Navržená částka

Druh stipendia:

Roman Čermák, M.Sc.

Stipendia prospěchová                                       549.111

Stipendia tvůrčí                                                   549.121

Stipendia mimořádná                                       

(vyznačte, kterého stipendia se návrh týká)

Stipendijní program:

období  

Financování:

Jméno a příjmení studenta

Navrhovatel:

Návrh na přiznání/výplatu* stipendia

Pracoviště:

(název)

Správce rozpočtu:

jméno datum

Odůvodnění návrhu 

na výplatu stipendia:

Příkazce operace:

Předběžná kontrola

podpisjméno, telefon datum

* V případě Návrhu na výplatu stiendia uvést odkaz na externí rozhodnutí

UČO

periodicita  

výplata k datu  



navrhovatelem je vedoucí ústavu nebo nositel projektu

správcem rozpočtu je pan tajemník Roman Čermák, M.Sc.

podpisy u předběžné kontroly zařídí studijní oddělení (N. Kotková) a oddělení VaV (I. Klímová)

odůvodněním návrhu na výplatu musí být studium nebo výzkum (práce) v rámci studia - stipendium 

může být vypláceno pouze za studium (studentům v aktivním studiu)

příkazcem operace je pro studenty Bc. a Mgr. proděkan doc. Bochníček, 

pro studenty DSP proděkan prof. Bláha 



A) STIPENDIJNÍ PROGRAMY(viz opatření 

děkana 1/2006) DRUH STIPENDIA ZAKÁZKA

 A.1. Stipendijní program prospěchový prospěchové 1147

A.2. Stipendijní program na podporu tvůrčí 

činnosti studentů

a)Stipendia za tvůrčí výsledky-cena děkana tvůrčí 1111

b)Stipendia za tvůrčí výsledky-cena sekce tvůrčí 1111

c)Stipendia za tvůrčí výsledky-při spolupráci 

ve výzkumu tvůrčí

1125

1310-1350

A.3.SP pro zahr. studenty DSP studující v 

češtině

stip. zahraničních 

studentů 1147

A.4. SP na reprezentaci fakulty tvůrčí 1213

B) MIMO STIPENDIJNÍ PROGRAM (viz 

Stip.řád MU)

podpora studia v DSP (161) podpora DSP 1129

mimořádné (141) mimořádné

na podporu tvůrčí činnosti (121) tvůrčí vlastní

podpisy: 

navrhovatel = vedoucí sekce

POZOR! Jako odůvodnění návrhu musí být 

vždy studium, stipendium může být 

vypláceno pouze za studium, ne za práci.

příkazce operace = proděkan prof. Klán pro DSP (podpis zařídí oddělení VaV), 

                             pro Mgr. a Bc. proděkan doc. Munzar (podpis zařídí studijní oddělení)

správce rozpočtu = tajemník fakulty Roman Čermák, M.Sc. 



PRACOVIŠTĚ ČINNOST ZDROJ FINANCOVÁNÍ

4710 stipendijní fond

9900 1111

dotace na vzdělávací 

činnost

sekce
1111

dotace na vzdělávací 

činnost - z rozp. Sekce

sekce

2111

dotace na specifický 

výzkum - z rozp. Sekce

9900 4710

rozvojový projekt, 

stipendijní fond

9900

dotace na vzdělávací 

činnost

9900 MŠMT

rozp. sekce, fakulty..

tem. okruh F = činnost 1165

tem. okruh G = činnost 1166 ne z rozp. fakulty

příkazce operace = proděkan prof. Klán pro DSP (podpis zařídí oddělení VaV), 

                             pro Mgr. a Bc. proděkan doc. Munzar (podpis zařídí studijní oddělení)



POZN.

jen Mgr., Bc.

4.roč.(student 

dává žádost na 

sekci)

žádost děkanovi 

při podání 

přihlášky,podm.- 

kurz ČJ
pouze v případě 

udělení ceny 

sekce a ceny 

děkana

doktorské
cestovné, 

odměna, 

příspěvek, 

reprezentace 

fakulty

FRVŠ, ústavy, …


