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Zpráva o stipendiích vyplacených rektorátem 
Masarykovy univerzity a Centrem zahraniční 

spolupráce za rok 2019 

 

1. Zpráva o stipendiích vyplacených rektorátem MU (dále jen RMU) 
v roce 2019 

 

1.1. Celouniverzitní stipendia navrhovaná studijním odborem RMU  

Studijní odbor RMU zajišťuje především agendu stipendií ubytovacích a stipendií v případě tíživé 

sociální situace studenta. Na jejich vyplácení poskytuje příspěvek MŠMT. Dále studijní odbor RMU 

vyplácí stipendia v rámci stipendijního programu rektora MU k přiznávání stipendií na podporu 

studentských aktivit (podle Opatření rektora č. 15/2018) a v rámci stipendijního programu rektora na 

podporu studentů v tíživé životní situaci (Opatření rektora č. 16/2018), a  zajištuje i vydání rozhodnutí a 

výplatu mimořádných a tvůrčích stipendií, navržených různými odbory Rektorátu MU.  

Zpráva uvádí přehled dle typů stipendií. 

1.1.1.  Stipendium na podporu ubytování   

Zdrojem pro realizaci stipendia na podporu ubytování (dále jen „ubytovací stipendium“) je příspěvek 

MŠMT. Stipendium se vyplácí ve dvou stipendijních obdobích, z nichž první začíná 1. ledna a končí 30. 

června a druhé začíná 1. července a končí 31. prosince.  Svůj zájem o toto stipendium studenti MU 

vyjadřují vždy v průběhu dubna a v období 20. 10. – 20. 11. daného kalendářního roku prostřednictvím 

aplikace pro ubytovací stipendia v Informačním systému MU. Zde studenti potvrdí, že splňují podmínky 

pro přiznání stipendia stanovené v čl. 8 odst. 1 Stipendijního řádu MU. Informační systém MU současně 

splnění daných podmínek ověřuje na základě údajů uvedených v celostátní matrice studentů.  

Ve stipendijním období od 1. 1. do 30. 6. 2019 činila výše stipendia 3 130 Kč, celkem bylo 13 113 

oprávněným žadatelům vyplaceno 41 043 690 Kč.  

Ve stipendijním období od 1. 7. do 31. 12. 2019 byla výše ubytovacího stipendia stanovena na 2 930 

Kč, 14 068 oprávněným žadatelům bylo vyplaceno celkem 41 219 240 Kč.  

O výjimku ze splnění podmínek pro udělení ubytovacího stipendia požádalo v jarním stipendijním 

období 27 studentů, v podzimním stipendijním období 28 studentů. Vyhověno bylo všem žádostem, 

jednalo se většinou o studenty evidované Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky 

nebo o studenty, u kterých byla prokázána nepřesnost údajů v celostátní matrice studentů.  

Na stipendiích na podporu ubytování bylo v  roce 2019 vyplaceno celkem 82 420 443 Kč. 

Prostředky, které se z příspěvku MŠMT na ubytovací stipendia nevyplatí, zůstávají MU – jsou 

převedeny do fondu provozních prostředků k těmto stipendiím a v dalších stipendijních obdobích z nich 

jsou vyplácena ubytovací stipendia studentům, kterým byla přiznána výjimka, případně bylo vyhověno 

jejich odvolání. 

  



 

  

 
Tabulka 1 Stipendia na podporu ubytování v r. 2019 

Stipendijní 
období 

Výše 
stipendia 

v Kč 

Počet 
oprávněných 

žádostí 

Žádosti o výjimku Přezkumy rozhodnutí 
Odejmutá 
stipendia Zamítnuto Vyhověno Zamítnuto Vyhověno 

jaro 3 130 13 113 0 27 2 1 3 

podzim 2 930 14 069 0 28 1 1 3 
 

1.1. 2. Stipendijní program k přiznávání stipendií v případě tíživé sociální situace studenta 

Na základě podmínek stanovených v § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 o vysokých školách (dále 

jen „ZVŠ“) je studentům Masarykovy univerzity každoročně přiznáváno stipendium v případě tíživé 

sociální situace studenta (tzv. sociální stipendium), a to na období od října do července v daném 

akademickém roce. Zdrojem pro realizaci těchto stipendií je příspěvek MŠMT. V roce 2017 došlo ke 

změně v podmínkách stanovených ZVŠ pro přiznání tohoto stipendia - období, za které je zjišťován 

příjem studenta a jeho rodiny, je nyní 3. čtvrtletí daného kalendářního roku a mimo jiné je i toto důvodem 

postupného snižování počtu studentů oprávněných toto stipendium pobírat (letní sezónní práce). 

Zatímco v roce 2015 bylo sociální stipendium přiznáno více než 300 studentům, v roce 2019 pobíralo 

toto stipendium jen 98 studentů.  

V kalendářním roce 2019 činila měsíční výše stipendia 3 340 Kč. V každém měsíci, ve kterém se 

sociální stipendium vyplácí, se počet studentů mění v závislosti na aktuálním splnění podmínek pro 

přiznání tohoto stipendia (zejm. překročení standardní doby studia, přerušení/ukončení studia). V roce 

2019 bylo 98 oprávněným žadatelům vyplaceno 2 009 670 Kč. 

Tabulka 2 Počty stipendistů v letech 2015 -2019 

Rok 

Počet 
stipendistů 
(bez duplicit) 

2015 307 

2016 255 

2017 201 

2018 127 

2019 98 
 

1.1.3. Stipendijní program rektora na podporu studentů v tíživé životní situaci 

Tento stipendijní program byl vyhlášen Opatřením MU č. 16/2018, nabyl účinnosti 1. 1. 2019 a jeho 

účelem je podpora studentů, kteří se nezaviněně ocitli v obzvláště tíživé životní situaci. Program je 

financován ze zůstatku na fondu provozních prostředků k zakázce „Sociální stipendium“ z předchozích 

let, který na začátku roku 2019 činil 4 740 704 Kč. Stipendium v celkové výši 346 000 Kč bylo přiznáno 

16 studentům. Stipendium obdrželi např.: studentka žádající o politický azyl v ČR donucená 

z náboženských důvodů opustit svoji zemi, 2 studentky, jejichž matky procházely terminálním stádiem 

závažného onemocnění, studentka, jejíž otec je ve výkonu trestu a matka splácí značné dluhy, 2 

studenti, kteří se ocitli v tíživé situaci po náhlém úmrtí jednoho z rodičů, studentka žijící po smrti rodičů 

pouze s babičkou, která během r. 2019 zemřela. Někteří z těchto studentů požádali o stipendium v tíživé 

životní situaci ihned po zahájení studia z důvodu mimořádných výdajů na zakoupení studijních materiálů 

a dalších potřeb. Všichni tito studenti v prvním semestru studia studovali úspěšně, většina z nich získala 

více než 30 kreditů. 



 

  

 

1.1.4. Stipendijní program rektora MU k přiznávání stipendií na podporu studentských aktivit 

K 1. 1. 2019 nabylo účinnosti Opatření MU č. 15/2018 Stipendijní program rektora k přiznávání 

stipendií na podporu studentských aktivit, kterým byl novelizován Stipendijní program rektora MU. Podle 

opatření je smyslem stipendijního programu  

a) podpora studentských aktivit, které překračují rámec jedné fakulty, příp. univerzity a nejsou úzce 

oborově omezeny, mají vazbu zejména na rozvoj vzdělávání, podporu strategických cílů, rozvoje hodnot 

a reprezentaci univerzity, 

b) podpora studentů, kteří se rozhodli zapojit do humanitárních aktivit založených na principu 

dobrovolnosti a sdílejících hodnoty zastávané univerzitou, 

c) podpora výkonu akademické samosprávy na celouniverzitní úrovni. 

Pro účel financování uvedeného stipendijního programu byla v rozpočtu MU stanovena částka ve 

výši součtu částek rovnajících se 1 % výše tvorby stipendijních fondů jednotlivých fakult za rok 

předcházející. Částka určená pro tento stipendijní program, stejně jako způsob tvorby fondu, je 

stanovena v Pravidlech pro sestavování rozpočtu pro daný kalendářní rok.  

Sběr žádostí o přiznání tohoto stipendia proběhl v roce 2019 ve třech termínech (únor, květen, 

říjen), vyplněné žádosti o stipendium i závěrečné zprávy z podpořených projektů vkládali studenti do 

Informačního systému MU. Žádosti o přiznání stipendia rektora posuzuje stipendijní komise, jejímiž 

členy byli v první půli r. 2019 prorektorka pro záležitosti studentů, kancléřka MU a zástupce studentů, 

v říjnu o udělení stipendií v rámci tohoto programu rozhodovala stipendijní komise ve složení prorektor 

pro vzdělávání a kvalitu, prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů a zástupce studentů. 

V uvedeném roce disponovala stipendijní komise celkovou částkou 663 551 Kč, bylo podáno 72 žádostí 

v součtu za více než 1,1 mil Kč. Podpořeno bylo 33 žádostí, celkem bylo ze stipendijního fondu rektora 

vyplaceno více než 638 tisíc Kč. Studentům, kteří reprezentovali univerzitu nebo pořádali významnou 

sportovní či kulturní akci, byly na žádost poskytnuty také reklamní předměty Masarykovy univerzity 

(trička, mikiny, bloky, propisky apod.) v hodnotě téměř 130 000 Kč. 

V rámci stipendijního programu rektora (body a) a b)) byly v roce 2019 podpořeny např. následující 

projekty:  

• koncert Symfonického orchestru a Pěveckého sboru MU v Telči 

• divadelní představení studentského uskupení Gypsywood Players 

• reprízy studentského divadelního představení Darmojed 

• Charitativní koncert na podporu domova pro osoby se zdravotním postižením Tereza 

• 8. Mezinárodní letní škola energetické bezpečnosti uskutečněná v Telči 

• 3. ročník popularizačního festivalu média digitálních her – Gamer Pie 

• Prezentace MU a její činnosti na Studentském Majálesu 2019 

• Pořádání atletických závodů pro mentálně handicapované 

• 8. ročník Kolejní olympiády 

• Hippoterapie a environmentálně laděné aktivity s handicapovanými dětmi 

• 5x humanitární výjezd (1x Ekvádor, 2x Keňa, 2x Ghana) 

• provozní náklady HC Masaryk University 

• Školení první pomoci a samovyšetření prsou a varlat na festivalu v Telči 

• realizace dvou příměstských táborů pro žáky 1. -7. třídy ZŠ 

 

Tabulka 3 Stipendijní fond rektora MU 

Stav po převodu 1 % 
stip. fondu z fakult 
(únor 2019) 

Stav k 31. 
12. 2019  

Počet 
stipendistů 
(a, b) 

663 551 Kč 25 304 Kč 48 
 



 

  

 
Za podíl na akademické samosprávě obdrželo 28 studentů stipendium v celkové výši 231 000 Kč. 

Pro rok 2020 bylo financování stipendijního fondu rektora zvýšeno na 2 % z tvorby stipendijních 

fondů jednotlivých fakult za rok 2019. 

 

1.2. Stipendia navrhovaná dalšími odbory RMU 

1.2.1. Tvůrčí stipendia 

Zdrojem pro realizace tvůrčích stipendií byly zejména účelové dotace, v menší míře pak příspěvek 

MŠMT. Grantová agentura MU vyplácí každý rok tvůrčí stipendia v rámci Programu rektora na podporu 

vynikajících diplomových prací.  V roce 2019 bylo tvůrčím stipendiem podpořeno 22 projektů. Celková 

alokace pro rok 2019 byla 1 000 000 Kč.  

Mezi tvůrčí stipendia jsou řazena také stipendia vyplácená jako odměna pro vítěze Ceny rektora MU, 
kterou byli oceněni 2 studenti v kategorii Cena rektora MU pro vynikající studenty magisterských 
studijních programů, 2 studenti v kategorii Cena rektora MU pro vynikající studenty doktorských 
studijních programů, 1 student v kategorii Cena rektora MU za významný sportovní výkon, 1 student v 
kategorii Cena rektora za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let a kolektiv 2 
studentů v kategorii Cena rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti. V roce 2019 bylo takto 
vyplaceno 210 000 Kč.  
 Jako tvůrčí stipendium byla vyplacena také Cena studentské komory AS MU za studentský podíl 
na výuce. 
V roce 2019 bylo Rektorátem MU na tvůrčích stipendiích vyplaceno celkem 1 228 000 Kč. 

 

1.2.2. Mimořádná stipendia 

Mimořádná stipendia jsou na RMU vyplácena na základě ustanovení čl. 11 Stipendijního řádu MU 

a v souladu s § 91 odst. 2 písm. e) ZVŠ. V roce 2019 obdrželo v rámci těchto stipendií (bez započítání 

stipendií v rámci stipendijního programu rektora) 620 studentů celkem 2 133 824 Kč. Mimořádné 

stipendium je udělováno většinou za diskuse se studenty na středních školách v ČR i v SR, za 

prezentaci vědy a výzkumu MU v projektech popularizujících vědu, jako např. Science Slam a dětská 

univerzita MjUNI a také za zapojení se do reprezentace univerzity a popularizace vědy MU v rámci 

Univerzity třetího věku. 

Zdrojem pro mimořádná stipendia je v největší míře příspěvek MŠMT, dále pak účelové dotace a 

příjmy z vlastní hospodářské i nehospodářské činnosti. 

 

1.3. Shrnutí 
Rektorát MU podpořil v r. 2019 formou mimořádných, tvůrčích a sociálních stipendií 831 studentů. 

Nejvíce studentů obdrželo stipendium na podporu ubytování. Celkem bylo rektorátem na stipendiích 

vyplaceno 88 219 787 Kč.  

 

Tabulka 4 Přehled stipendií vyplacených RMU v r. 2019 

Druh 
stipendia Vyplaceno v Kč 

Počet 
stipendistů 
(bez 
duplicit) 

Tvůrčí 1 228 000 32 

Sociální 2 355 670 114 

Ubytovací 82 420 443 18 073 

Mimořádná 2 133 824 620 
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Čerpání stipendijního fondu jednotlivých fakult MU  

 

Podle čl. 17 Stipendijního řádu MU jsou fakulty i vysokoškolské ústavy povinny zveřejnit zprávu o stipendiích za uplynulý kalendářní rok do 31. 3. 

každého roku. Pro informaci zde pouze uvádíme přehled čerpání stipendijního fondu jednotlivých fakult. 

 

Tabulka 5 Přehled čerpání stipendijního fondu v r. 2019 

Fakulta 

činnost 4710 Krytí fondu  

zůstatek k 1. 1. 
2019 tvorba stip. fondu  

převody na stip. 
fond rektora 

použití (vyplaceno na 
stipendiích) 

zůstatek 
Neuhrazené 
pohledávky 

k použití 

    

  1 2 3 4 5 6 5 - 6 

LF 1 238 204,54 3 356 390,00 -36 110,00 3 279 220,00 1 315 374,54 837 519,44 477 855,10 

FF 14 317 498,36 16 280 765,00 -186 735,00 14 417 791,00 16 180 472,36 7 076 134,32 9 104 338,04 

PrF 3 356 752,80 9 050 806,00 -99 295,00 5 815 619,00 6 591 939,80 1 933 768,95 4 658 170,85 

FSS 10 324 440,70 4 376 014,50 -51 285,00 4 575 310,00 10 125 145,20 2 469 097,32 7 656 047,88 

PřF 3 514 152,95 2 445 850,00 -31 650,00 5 399 752,00 560 250,95 883 345,41 -323 094,46 

FI 1 751 898,42 2 662 351,00 -29 750,00 3 814 940,00 599 309,42 437 500,00 161 809,42 

PdF 15 989 203,77 11 932 220,00 -129 880,00 18 927 741,00 8 993 682,77 3 397 708,53 5 595 974,24 

FSpS 8 541 833,56 1 976 900,00 -24 700,00 3 865 273,00 6 653 460,56 355 000,00 6 298 460,56 

ESF 20 869 919,48 5 741 037,34 -71 529,00 9 951 660,00 16 659 296,82 2 141 848,64 14 517 448,18 

CZS 176 488,80 0,00 0,00 0,00 176 488,80 0,00 176 488,80 

RMU 2 617,60 660 934,00 660 934,00 638 247,00 25 304,60 0,00 25 304,60 

celkem v 
Kč 80 083 010,98 58 483 267,84 0,00 70 685 553,00 67 880 725,82 19 531 922,61 48 348 803,21 

 

 

Zpracovala: Karolína Ivánková, SO RMU, 24. 2. 2020
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2. Zpráva o stipendiích vyplacených CZS v r. 2019 

Centrum zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity koordinuje mezinárodní aktivity celé MU. 

Především zprostředkovává studentům univerzity studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí a také 

výměnné pobyty pro pracovníky univerzity. 

CZS se rovněž stará o zahraniční studenty a pracovníky přijíždějící na výměnné pobyty na MU. Pod 

činnost CZS spadá i propagace anglických oborů vyučovaných na MU a další aktivity mezinárodního 

marketingu. 

V rámci uvedených činností bylo v roce 2019 vyplaceno prostřednictvím CZS 2 861 stipendií v celkové 

výši 89 144 897,27 Kč. 

Tato stipendia lze rozdělit do tří základních typů: 

• Stipendia mimořádná 

• Stipendia mobility zahraničních studentů 

• Stipendia mobility do zahraničí 

2.1. Mimořádná stipendia 

V roce 2019 bylo prostřednictvím CZS uděleno 95 stipendií v celkové výši 670 550 Kč. 

2.2. Stipendia mobility zahraničních studentů 

Jde o stipendia vyplacená zahraničním studentům přijíždějícím na Masarykovu univerzitu, a to v těchto 

programech: 

• ISEP a partnerské univerzity: 31 studentů; celková částka 1 100 330 Kč 

• Stipendijní program na podporu studia nadaných studentů z rozvojových zemí a ze zemí, které 

procházejí procesem společenské a ekonomické transformace (E. č. CZS_01_08.01.2019) 

https://is.muni.cz/auth/stipendia/studium_reg_stip_prog_show?fakulta=1497;ukaz=517 

podpořeno 73 studentů; celková částka 2 172 000 Kč 

2.3. Stipendia mobility do zahraničí 

Stipendia určená pro přijíždějící i vyjíždějící studenty v rámci těchto kategorií: 

• Mezivládní dohody: 15 stipendistů, celková částka 142 153 Kč 

• Mobility hrazené z příspěvku MŠMT_Ukazatel D 

o program Freemover: 135 stipendistů, celková částka 4 948 000 Kč 

o výjezdy přes celouniverzitní dohody: 126 stipendistů, celková částka 9 706 858 Kč 

o výjezdy přes mezifakultní dohody: 188 stipendistů, celková částka 6 300 250 Kč 

o program Ceepus: 6 stipendistů, celková částka 5 261 Kč 

o ostatní krátkodobé mobility: 257 stipendistů, celková částka 3 612 250,50 Kč 

• Erasmus+ Evropa: 1 288 stipendistů, celková částka 50 614 400,75 Kč 

o studijní pobyt 1 097 stipendistů, celková částka 41 511 862,39 Kč  

o pracovní stáž 191 stipendistů, celková částka 9 102 538,36 Kč  

• Erasmus+ ICM – 158 přijíždějících studentů, 25 vyjíždějících studentů 

o Financování z MŠMT – 1 390 174,52 Kč 

o Financování z EU – 8 482 669,50 Kč  

 

https://is.muni.cz/auth/stipendia/studium_reg_stip_prog_show?fakulta=1497;ukaz=517


 

  

 
Tabulka 6 Přehled vyplacených stipendií na CZS 

Stipendia Počet Částka v tis. Kč Zdroj financování 

mimořádná 95 671 EU dotace, MŠMT příspěvek 

ISEP a partnerské univerzity 31 1 100 dary, vlastní hospodářská činnost 

stipendia 3.země 73 2 172 MŠMT příspěvek 

mezivládní dohody 15 142 MŠMT příspěvek 

Freemover 135 4 948 MŠMT příspěvek 

celouniverzitní dohody 126 9 707 MŠMT příspěvek 

mezifakultní dohody 188 6 300 MŠMT příspěvek 

Ceepus 6 5 MŠMT příspěvek 

E+ EU 1 288 50 615 EU dotace. MŠMT příspěvek 

E+ ICM 158 9 873 EU dotace, MŠMT příspěvek 

Ostatní krátkodobé mobility 257 3 612 MŠMT příspěvek 

Celkem 2 372 89 145  

 

Zpracovala: Anna Hřebeská, CZS, 24. 2. 2020 
 


