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1. Zpráva o stipendiích vyplacených Rektorátem MU (dále jen RMU) 
v roce 2020 

 

1.1. Celouniverzitní stipendia navrhovaná studijním odborem RMU  
Studijní odbor RMU zajišťuje zejména agendu stipendií v případě tíživé sociální situace studenta 

a stipendií na podporu ubytování. Tato stipendia jsou plně financována z příspěvku 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 výhradně 
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 prostřednictvím aplikace pro ubytovací stipendia v Informačním systému MU 
v průběhu dubna a v období 20. 10. – 20. 11. daného kalendářního roku. Informační systém MU ověřuje 
splnění podmínek stanovených v čl. 8 odst. 1 Stipendijního řádu MU na základě údajů uvedených 
v celostátní matrice studentů.    

Ve stipendijním období od 1. 1. do 30. 6. 2020 činila výše stipendia 3 050 Kč, celkem bylo 
13 137 oprávněným žadatelům vyplaceno 40 067 850 Kč.    

Ve stipendijním období od 1. 7. do 31. 12. 2020 došlo z důvodu přistoupení Farmaceutické fakulty 
v létě 2020 ke zvýšení počtu oprávněných žadatelů oproti jiným podzimním stipendijním obdobím asi o 
1 500 studentů na celkem 15 789. Výše ubytovacího stipendia byla stanovena na 2 810 Kč, oproti 
podzimu 2019 došlo k mírnému snížení o cca 100 Kč. Vyplaceno bylo celkem 44 367 090 Kč.    

O výjimku ze splnění podmínek pro udělení ubytovacího stipendia požádalo v jarním stipendijním 
období 27 studentů, v podzimním stipendijním období 31 studentů. Jednalo se většinou o studenty 
spolupracující se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky nebo o studenty, u kterých 
byla prokázána nepřesnost údajů v celostátní matrice studentů. Nebylo vyhověno 1 žadateli o výjimku.   

Na stipendiích na podporu ubytování bylo v roce 2020 vyplaceno celkem 84 594 890 Kč.  
Prostředky, které se z příspěvku MŠMT na ubytovací stipendia nevyčerpají, 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. 2020 

Stipendijní 
období  

Výše 
stipendia 

v Kč  

Počet 
oprávněných 

žádostí  

Žádosti o výjimku  Přezkumy rozhodnutí  
Odejmutá 
stipendia  Zamítnuto  Vyhověno  Zamítnuto  Vyhověno  

jaro  3 050 13 137 1 27 2  0 3 
podzim  2 810 15 789 0 31 1  1 4 
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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 daného akademického 
roku. Zdrojem pro realizaci těchto stipendií je příspěvek MŠMT. V kalendářním roce 2020 činila měsíční 
výše stipendia 3 650 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). Jednou z podmínek pro přiznání stipendia je 
doložení dokumentu „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, které studentům vydává příslušný Úřad 
práce. V listopadu 2020 v důsledku vládních opatření proti šíření covid-19 začaly úřady práce vydávat 
tento dokument ve znění, které bylo s ohledem na podmínky stanovené ZVŠ pro vysoké školy 
neakceptovatelné. Díky intervenci ze strany Masarykovy univerzity Ministerstvo práce a sociálních věcí 
nařídilo úpravu znění „Sdělení …“ tak, aby na jeho základě bylo možno stipendium přiznat. V roce 2020  
bylo 70 oprávněným žadatelům přiznáno sociální stipendium v celkové výši 1 611 440 Kč.    

Tabulka 2 Počty stipendistů v letech 2015 -2020 

Rok   

Počet 
stipendistů (bez 
duplicit)   

2015   307   
2016   255   
2017   201   
2018   127   
2019   94   
2020   70   

 

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“ (dle odst. 3 
§ 91 zákona o vysokých školách). Tento fond provozních prostředků je vždy koncem kalendářního roku 
navýšen o zůstatek z příspěvku MŠMT na sociální stipendia. Celkově v roce 2020 bylo v rámci 
Stipendijního programu na podporu studentů v tíživé životní situaci k dispozici 4 599 054   Kč, 
vyplaceno bylo stipendium v celkové výši 449 000 Kč a na konci roku 2020 byl fond provozních 
prostředků navýšen o  213 032 Kč. Stipendium získalo 22 studentů. Velkou roli při přiznávání těchto 
stipendií sehrála v roce 2020 opatření proti šíření onemocnění COVID - 19, studenti, pocházející 
mnohdy ze sociálně slabších rodin, přišli o možnost brigád, jeden, příp. oba rodiče přišli o práci, a v této 
situaci se studenti obraceli na RMU právě s žádostí o stipendium v tíživé životní situaci. V souvislosti se 
zmíněnými opatřeními bylo stipendium přiznáno i studentovi doktorského studia z Indie pobývajícímu 
na stáži na FSS původně do 9. 5., který poté, co letecká společnost, u níž měl zakoupenu letenku 
přerušila provoz, byl nucen buď prodloužit pobyt v ČR nebo zakoupit letenku u jiné společnosti, ale ani 
pro jednu variantu neměl dostatek finančních prostředků. Stipendium dále obdrželi např. studentka 
z rodiny se třemi nezaopatřenými dětmi, jejíž otec po neúspěšné operaci mozku v létě 2020 trpí 
organickým psychosyndromem s těžkou demencí, potřebuje celodenní odbornou péči a žádost 
o invalidní důchod byla v době vydání rozhodnutí v procesu vyřizování nebo student žijící po rozvodu 
rodičů s matkou, která v září zemřela, otec na studenta nepřispívá a vyřizování sirotčího důchodu bylo 
v době vydání rozhodnutí opět v procesu vyřizování. Naopak zamítnuty byly žádosti dvou studentů 
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Lékařské fakulty studujících v anglickém (a tedy placeném) studijním programu, jejichž situace nebyla 
shledána obzvláště tíživou. I v souvislosti s žádostmi těchto dvou studentů bylo Opatření MU č. 16/2018 
na konci roku 2020 novelizováno a okruh oprávněných studentů byl omezen na studenty, na něž se 
nevztahuje povinnost hradit poplatky za studium v cizím jazyce. Výjimku z tohoto opatření může udělit 
oprávněný prorektor.      

1.1.4. Stipendia na podporu studentských aktivit 
Stipendijní program rektora na podporu studentských aktivit patří mezi mimořádná 

stipendia, vyhlášen byl Opatřením MU č. 15/2018 a jeho smyslem je:   
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 stipendijního programu je od roku 2020 v Pravidlech pro sestavování rozpočtu 

pro daný kalendářní rok stanovena částka ve výši součtu částek rovnajících se 2 % výše tvorby 
stipendijních fondů jednotlivých fakult za rok předcházející, tedy za rok 2019. Sběr žádostí o přiznání 
stipendia proběhl v roce 2020 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 prorektor pro vzdělávání 
a kvalitu, prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů a zástupce studentů. V uvedeném roce 
disponovala stipendijní komise celkovou částkou 1 181 750 Kč, z důvodu opatření proti šíření 
onemocnění COVID-19 podali studenti v roce 2020 pouze 25 žádostí (v součtu za více než 750 tisíc 
Kč), z nich bylo podpořeno 19 žádostí, avšak u 7 podpořených projektů bylo nutno z důvodu jejich 
neuskutečnění stipendium odejmout. Na návrh vedení MU byla ze stipendijního fondu rektora vyplacena 
i další stipendia, např. za vytvoření unikátní webové aplikace určené k administraci zprostředkování 
pomoci v rámci projektu “MUNI pomáhá” nebo za podpůrné aktivity během projektu “100 litrů krve díky 
MUNI”. Celkem bylo ze stipendijního fondu rektora vyplaceno téměř 340 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 
12 819 Kč.  

Podpořené a uskutečněné studentské aktivity, včetně humanitárních činností, byly např. tyto:   
 10. ročník vzdělávacího projektu “Český model amerického kongresu”   
 4. ročník popularizačního festivalu média digitálních her – Gamer Pie - tentokrát v on-line 

formě   
 Hippoterapie a environmentálně laděné aktivity s handicapovanými dětmi   
 Realizace dvou příměstských táborů pro žáky základních škol   
 Dobrovolnická činnost pro humanitární neziskovou organizaci Lighthouse Relief   
 20. Filmový festival Fakulty informatiky   
 6. ročník Letní školy environmentalistiky pro středoškoláky   
 Podpora dobrovolnické činnosti skupiny studentů Generace Mendel v dětských domovech 

a domovech pro seniory    
  

Za podíl na akademické samosprávě obdrželo 26 studentů stipendium v celkové výši 224 000 Kč.   
 

Tabulka 3 Stipendijní fond rektora MU 

Stav po 
převodu 2 
% stip. fondu 
fakult (únor 
2020)  v Kč 

Stav k 31. 
12. 2020 v 
Kč 

Počet 
stipendistů 
(a, b)   

Počet 
stipendistů 
(c)  Stipendium 
hrazeno ze zak. 
AS 

1 181 750 844 164 46 26 
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1.2. Stipendia navrhovaná dalšími odbory RMU 

1.2.1. Tvůrčí stipendia 
Zdrojem pro realizace tvůrčích stipendií byly v roce 2020 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 2020 bylo tvůrčím stipendiem podpořeno 24 projektů. Celková 
alokace pro tento rok byla 1 276 000 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, 1 studentka v kategorii Cena rektora MU pro vynikající studenty doktorských 
studijních programů, 1 studentka v kategorii Cena rektora MU za významný sportovní výkon, 1 
studentka v kategorii Cena rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti. V roce 2020 bylo takto 
vyplaceno 140 000 Kč.     

Formou tvůrčího stipendia byla vyplacena i stipendia pro tři studenty oceněné v rámci Ceny 
studentské komory AS MU za studentský podíl na výuce a stipendium získali i další studenti podílející 
se tvůrčím způsobem na projektech realizovaných různými odbory Rektorátu.  

V roce 2020 bylo Rektorátem na tvůrčích stipendiích vyplaceno celkem 1 472 880 Kč.  
 

1.2.2.    Mimořádná stipendia 
Mimořádná stipendia jsou na Rektorátě vyplácena na základě ustanovení čl. 11 Stipendijního řádu 

MU a v souladu s § 91 odst. 2 písm. e) ZVŠ. V roce 2020 obdrželo v rámci těchto stipendií (bez 
započítání stipendií v rámci stipendijního programu rektora) 335 studentů celkem 665 673 Kč. 
Mimořádné stipendium je udělováno většinou zapojení se do reprezentace univerzity (např. na akci 
Open Day online), popularizace vědy MU (Univerzita 3. věku, Science slam) a diskusi se studenty 
středních škol o studiu na MU.  

Zdrojem pro mimořádná stipendia je v největší míře příspěvek MŠMT, ostatní zdroje (příjmy 
z vlastní hospodářské i nehospodářské činnosti) a účelové dotace.   

1.3. Shrnutí 
Rektorát MU podpořil v r. 2020 formou mimořádných, tvůrčích a sociálních stipendií 521 studentů. 

Nejvíce studentů obdrželo stipendium na podporu ubytování. Celkem bylo Rektorátem na stipendiích 
vyplaceno 89 395 119 Kč.    

 
Tabulka 4 Přehled stipendií vyplacených RMU v r. 2020 

Druh 
stipendia  

Vyplaceno v 
Kč  

Počet 
stipendistů 
(bez 
duplicit)   

Tvůrčí  1 472 880 39 
 

 
Sociální  2 060 440 70 

 

 
Ubytovací  84 594 890 18 605 

 

 
Mimořádná  1 266 909 412 
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2. 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. 2020 

Hospodářské 
středisko (fakulta)  

činnost 4710  Krytí fondu   

zůstatek k 1. 1. 
2020  

tvorba  převody  
použití (vyplaceno na 

stipendiích)  

zůstatek  
Neuhrazené pohledávky 
- poplatky za studium   

k použití  

stipendijního fondu  na stip. fond rektora        

1  2  3  4  5  6  5 - 6  

LF  1 315 374,54 2 409 800,50 -67 128,00 3 219 332,00 438 715,04 423 569,94  15 145,10 

FaF  0,00 152 000,00 0,00 0,00 152 000,00 78 000,00  74 000,00 

FF  16 180 472,36 11 400 500,00 -325 615,00 11 780 891,00 15 474 466,36 6 383 401,87  9 091 064,49 

PrF  6 591 939,80 7 558 000,00 -181 016,00 3 608 533,77 10 360 390,03 2 313 309,50  8 047 080,53 

FSS  10 125 145,20 3 165 000,00 -87 520,00 3 806 071,00 9 396 554,20 1 464 213,98  7 932 340,22 

PřF  560 250,95 1 744 500,00 -48 917,00 708 000,00 1 547 833,95 693 249,91  854 584,04 

FI  599 309,42 1 596 500,00 -53 247,00 1 467 100,00 675 462,42 249 250,00  426 212,42 

PdF  8 993 682,77 9 338 225,08 -238 644,00 10 873 381,73 7 219 882,12 2 369 258,87  4 850 623,25 

FSpS  6 653 460,56 1 700 000,00 -39 538,00 2 434 889,00 5 879 033,56 518 500,00  5 360 533,56 

ESF  16 659 296,82 4 724 500,00 -114 821,00 8 016 650,00 13 252 325,82 1 936 144,63  11 316 181,19 

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

RMU  25 304,60 0,00 1 156 446,00 337 586,00 844 164,60 0,00  844 164,60 

   67 880 725,82 43 789 025,58 0,00 46 252 434,50 65 417 316,90 16 428 898,70  48 988 418,20 
 

Zpracovala: Karolína Ivánková, SO RMU, 5. 3. 2021  
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3. Zpráva o stipendiích vyplacených CZS v r. 2020 
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 2020 vyplaceno prostřednictvím CZS 1 242 stipendií v 
celkové výši 52 110 537,64 Kč. Tato stipendia lze rozdělit do tří základních typů: 

 Stipendia mimořádná  
 Stipendia na podporu mobility zahraničních studentů přijíždějících na MU  
 Stipendia na podporu mobility studentů MU do zahraničí  
 

3.1. Mimořádná stipendia 
V roce 2020 bylo prostřednictvím CZS uděleno stipendium 25 studentům v celkové výši 46 700 Kč.  
 

3.2. Stipendia mobility zahraničních studentů 
Jde o stipendia vyplacená zahraničním studentům přijíždějícím na Masarykovu univerzitu, a to v těchto 
programech:  

 ISEP a partnerské univerzity: 13 studentů; celková částka 295 000 Kč.  
 Stipendijní program na podporu studia nadaných studentů z rozvojových zemí a ze 
zemí, které procházejí procesem společenské a ekonomické transformace 
https://is.muni.cz/auth/stipendia/studium_reg_stip_prog_show?fakulta=1497;ukaz=536, 

podpořeno 25 studentů; celková částka 948 000 Kč  
 Erasmus+ ICM – 55 přijíždějících studentů částkou 2 251 825,27 Kč  

 

3.3. Stipendia mobility do zahraničí 

 Mezivládní dohody: 2 stipendisté, celková částka 66 352 Kč  
 Mobility hrazené z příspěvku MŠMT  

o program Freemover: 63 stipendistů, celková částka 2 500 616 Kč   
o výjezdy přes celouniverzitní dohody: 48 stipendistů, celková částka 3 309 
424Kč  
o výjezdy přes mezifakultní dohody: 36 stipendistů, celková částka 2 329 291 
Kč  
o program Ceepus: 3 stipendisté, celková částka 3 908 Kč  
o ostatní krátkodobé mobility: 39 stipendistů, celková částka 474 000 Kč  

 Erasmus+ Evropa: 923 stipendistů, celková částka 39 327 065,96 Kč  
o studijní pobyt 794 stipendistů, celková částka 32 383 036,92Kč   
o pracovní stáž 129 stipendistů, celková částka 6 944 029,04 Kč   

 Erasmus+ ICM – 10 vyjíždějících studentů, celková částka 558 355,41 Kč  
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Tabulka 6 Přehled vyplacených stipendií na CZS 

Stipendia  Počet  Částka v tis. Kč  Zdroj financování  

mimořádná  25 47 EU dotace, MŠMT příspěvek  

ISEP a partnerské univerzity  13 295  dary, vlastní hospodářská činnost  

stipendia 3.země  25 948 MŠMT příspěvek  

mezivládní dohody  2 66 MŠMT příspěvek  

Freemover  63 2 501  MŠMT příspěvek  

celouniverzitní dohody  48 3 309  MŠMT příspěvek  

mezifakultní dohody  36 2 329  MŠMT příspěvek  

Ceepus  3 4 MŠMT příspěvek  

E+ EU  923 39 327  EU dotace  

E+ ICM  65 2 810  EU dotace, MŠMT příspěvek  

Ostatní krátkodobé mobility  39 474  MŠMT příspěvek  

Celkem  1242 52 110    

 
Zpracoval: Martin Vašek, CZS, 3.3. 2021  


