
 
 

Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 5/2020 
 

Mimořádná stipendia 
 

(ve znění účinném od 25. 6. 2020) 

 
Podle § 28 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 
Předmět úpravy 

(1) Mimořádné stipendium lze studentovi v souladu s ustanovením § 91 odst. 2  
písm. e) zákona o vysokých školách přiznat v případech zvláštního zřetele hodných, 
a to i z moci úřední.  

(2) V souladu s čl. 11 Stipendijního řádu Masarykovy univerzity mimořádné stipendium 
přiznává děkan fakulty, případně jím pověřený proděkan. 

(3) Toto opatření blíže upravuje podmínky podání žádostí a návrhů vztahujících se k 
přiznání mimořádného stipendia a proces jejich vyřízení. 

Článek 2 
Účel stipendia 

Účelem mimořádného stipendia je především ocenit studenty za nadstandardní 
a výjimečnou činnost, kterou reprezentují FF MU či se jinak podílejí na šíření dobrého jména 
fakulty a univerzity, případně za aktivity, jež napomáhají zvyšovat kvalitu činnosti fakulty 
a univerzity. Jedná se tedy o činnosti hodné zvláštního zřetele, jež student vykonal mimo 
své studijní povinnosti či mimo své působení v oblasti výzkumu a vývoje vykonávané 
v rámci FF MU a univerzity. K takovým patří například reprezentace v různých oblastech 
vně působnosti univerzity, v jejímž rámci však student projevuje svou přináležitost 
k fakultě a univerzitě, dále výjimečný skutek či přínos studenta v různých projevech 
veřejného či občanského života apod. 

Článek 3 
Podmínky pro přiznání stipendia  

(1) Mimořádné stipendium lze přiznat všem studentům FF MU, tj. těm, kteří mají aktivní 
studium (studia) v době podání žádosti či návrhu a současně i v den vydání 
rozhodnutí o přiznání stipendia. 

(2) Stipendium nelze přidělovat za výkon závislé práce (oceněná aktivita nesmí 
vyplývat z podřízeného vztahu k zaměstnavateli v rámci MU, být soustavná či 
dlouhodobá a návrhy nesmí být podávány pravidelně). 

Článek 4 
Návrh na přiznání stipendia  

(1) Návrh na přidělení mimořádného stipendia může podat z moci úřední 
prostřednictvím studijního oddělení FF MU děkan a proděkani FF MU, dále vedoucí 
jednotlivých akademických pracovišť FF MU či příkazci operace příslušných zakázek, 
ze kterých se stipendium vyplácí.  



(2) Návrh na přiznání stipendia je podáván elektronicky a obsahuje jasně formulované 
odůvodnění ze strany navrhovatele. O relevanci tohoto odůvodnění rozhoduje 
děkan či pověřený proděkan. 

(3) Rozhodnutí o přiznání stipendia je vyhotoveno v elektronické formě a opatřeno 
digitálním podpisem. Studentovi je rozhodnutí doručeno prostřednictvím Úřadovny 
IS MU. 

(4) Obdobně jsou vedeny žádosti o přiznání stipendia a rozhodnutí o těchto žádostech. 

Článek 5 
Výše stipendia, zdroj jeho financování a výplata 

(1) Výše mimořádného stipendia by v jednotlivém případě neměla přesáhnout částku 
20 000 Kč. Vyšší částku lze přiznat jen ve zvláště odůvodněných a výjimečných 
případech. O přiměřenosti navržené částky rozhoduje děkan či pověřený proděkan. 

(2) Zdrojem financování mimořádného stipendia mohou být stipendijní fond fakulty, 
rozpočty jednotlivých ústavů či hospodářských jednotek, případně jiné zdroje 
uvedené v platném číselníku zakázek. 

(3) Příkazcem výplaty stipendia je příkazce operace příslušné zakázky. 
(4) Stipendium se přiznává a vyplácí jednorázově v nejbližším výplatním termínu na 

bankovní účet uvedený studentem v IS MU. 
 

Článek 6 
Další ustanovení 

O případných výjimkách z požadavků stanovených tímto opatřením rozhoduje ve zvláště 
odůvodněných případech děkan fakulty či pověřený proděkan. 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

(1) Toto opatření ruší opatření FF MU č. 5/2020 Mimořádná stipendia ze dne 5. února 
2020, účinné ode dne 5. února 2020 

(2) Toto opatření navazuje na Stipendijní řád Masarykovy univerzity. 
(3) Realizaci tohoto opatření, jeho výklad a aktualizaci vykonává proděkan pro 

bakalářské a magisterské studium. 
(4) Kontrolu použití finančních prostředků pro stipendia vykonává tajemník fakulty. 
(5) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu. 
(6) Toto opatření nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových 

stránek MU.  
 
 
      

podepsáno elektronicky 
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. 

děkan 
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