SMĚRNICE FSS č. 1 / 2014
č.j.: MU-IS/36942/2014/101144/FSS

O UDĚLOVÁNÍ STIPENDIÍ NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1
Předmět úpravy
Tato Směrnice o udělování stipendií (dále jen „směrnice“) upravuje podmínky a postup pro přiznávání
stipendií studentům na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (dále jen „fakulta“).
Čl. 2
Stipendia
(1) Stipendia jsou na fakultě přiznávána v rámci stipendijních programů. Jejich výčet a určení pro
každý kalendářní rok určuje Soupis stipendijních programů.
(2) Stipendia na fakultě lze přiznat také mimo stipendijní programy fakulty, a to v souladu se
Stipendijním řádem Masarykovy univerzity.
(3) Stipendium je přiznáváno ve výši stanovené dle počtu studentů, kteří splní podmínky pro jeho
přiznání, a objemu finančních prostředků určených jako zdroj financování stipendia. Při přiznání
stipendia může být též přihlédnuto k míře, v níž jednotliví studenti splnili podmínky pro jeho
přiznání.
ČÁST DRUHÁ
USTANOVENÍ O STIPENDIÍCH V RÁMCI STIPENDIJNÍCH PROGRAMŮ
Čl. 3
Stipendijní program
(1) Stipendijní program na fakultě vyhlašuje děkan fakulty. Pravomocí přiznat konkrétní stipendium
disponují děkan, pověření proděkani, vedoucí kateder a vedoucí pověřených pracovišť. Konkrétní
pravomoc ve vztahu k jednotlivým stipendijním programům definuje Soupis stipendijních
programů.
(2) Stipendijní program obsahuje určení účelu a doby trvání stipendijního programu, okruh studentů,
jimž má být stipendium přiznáno, určení podmínek, při jejichž splnění lze stipendium přiznat,
zdroje financování a výši přiznávaných stipendií, případně uvedení způsobu jejich určení.
(3) Pokud je zdrojem financování stipendií v rámci stipendijního programu příspěvek nebo dotace ze
státního rozpočtu a příspěvek nebo dotace ze státního rozpočtu ve smyslu § 91 odst. 1 a 2
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších zákonů (dále jen „příspěvek
nebo dotace“), je tato skutečnost ve stipendijním programu výslovně stanovena.
(4) Stipendijní program je vyhlášen oznámením o jeho vyhlášení na úřední desce fakulty. Evidence
stipendijních programů je vedena dle směrnice rektora.
Čl. 4
Zdroje pro udílení stipendií
(1) Zdroji pro udílení stipendií na fakultě jsou Stipendijní fond fakulty a příspěvek nebo dotace, které
mohou být pro tento účel vyčleněny v rozpočtu fakulty.
(2) Stipendia mohou být vyplácena též z rozpočtů projektů, pokud to umožní podmínky schválené
příslušným poskytovatelem, nebo z vlastních výnosů fakulty.
ČÁST TŘETÍ
USTANOVENÍ O STIPENDIÍCH PŘIZNÁVANÝCH MIMO STIPENDIJNÍ PROGRAMY
Čl. 5
Stipendia přiznávaná mimo stipendijní programy
(1) Mimo stipendijní programy fakulty lze přiznat:
a) stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu,
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b) stipendia na podporu tvůrčí činnosti,
c) stipendia na podporu mobility,
d) mimořádná stipendia.
Čl. 6
Mimořádné stipendium
(1) Mimořádné stipendium může v souladu s ustanovením § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých
školách studentovi přiznat děkan, a to i bez žádosti.
ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 7
Ustanovení o doručování
(1) Rozhodnutí o přiznání stipendia je předáno studentovi do vlastních rukou prostřednictvím
některého z pracovišť zajišťujících na fakultě správu stipendijní agendy (studijní oddělení,
oddělení pro vědu a výzkum a doktorské studium, oddělení pro zahraniční vztahy) po předchozí
výzvě zaslané na jeho univerzitní e-mailovou adresu (mail.muni.cz).
(2) Nelze-li rozhodnutí o přiznání stipendia doručit dle odstavce 1, doručí se náhradním způsobem, a
to oznámením na úřední desce fakulty. Doba vyvěšení je 8 dnů, její počátek je dnem doručení
rozhodnutí.
Čl. 8
Výplata stipendia
(1) Stipendium se po nabytí právní moci rozhodnutí o jeho přiznání vyplácí ve splátkách, jejichž
počet, výše jednotlivých splátek a termíny splatnosti jsou stanoveny rozhodnutím o přiznání
stipendia. Nelze-li stipendium pro překážku na straně studenta vyplatit ve stanoveném termínu,
rozhodne děkan o stanovení náhradního termínu splatnosti, nebo o snížení stipendia, nebo o
jeho odnětí.
(2) Stipendium se vyplácí výhradně bezhotovostně na bankovní účet určený studentem.
(3) Stipendium se vyplácí výhradně v českých korunách.
Čl. 9
Změna výše a odnětí stipendia
(1) Oprávnění přiznávat stipendium zahrnuje též oprávnění rozhodnout o změně jeho výše, jsou-li k
tomu splněny předpoklady dané touto směrnicí nebo příslušným stipendijním programem.
(2) Děkan rozhodne o jeho odnětí, jestliže student přestane splňovat podmínky přiznání stipendia.
ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 10
Přechodné ustanovení
(1) Stipendia přiznaná dle dosavadních předpisů jsou i po dni účinnosti této směrnice vyplácena dle
podmínek stanovených v rozhodnutí o jejich přiznání.
Čl. 11
Závěrečné ustanovení
(1) Tato směrnice byla dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách předložena k projednání
Akademickému senátu fakulty dne 13. března 2014.
(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 13. března 2014.
(3) Jejím výkladem děkan pověřuje pověřeného proděkana.
(4) S nabytím platnosti této směrnice se ruší Směrnice děkana FSS MU 1/2012 O udělování stipendií
na FSS MU z 26. ledna 2012.

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., v.r.
děkan
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