
Směrnice děkana č. 3/2014 

 

Pravidla Stipendijního programu 
na podporu kvalitních tvůrčích výsledků studentů 

Fakulty informatiky MU 
(ve znění účinném od 1. 1. 2015) 

 
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici. 
 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

(1) Tato směrnice upravuje pravidla pro přiznávání a poskytování stipendií studentům zapsa-

ným na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (dále jen FI MU). 

(2) Směrnice navazuje na Stipendijní řád Masarykovy univerzity. 

 

Článek 2 

Účel stipendijního programu 

 

(1) Cílem programu je podpora studentů bakalářských, magisterských a doktorských studij-

ních programů, kteří dosahují vynikající tvůrčí výsledky. 

 

Článek 3 

Pravidla pro přiznání stipendia 

 

(1) Stipendium může být přiznáno studentovi, který je zapsán ke studiu na FI MU. 

(2) Stipendium se přiznává na dobu nejvýše jednoho kalendářního roku. Vyplácení stipendia 

je ukončeno, pokud během lhůty, pro niž bylo stipendium přiznáno, dojde k ukončení ne-
bo přerušení studia.  

(3) Stipendium může být přiznáno opakovaně. 

 

Článek 4 

Zdroje financování a výše stipendia 

 

(1) Zdrojem financování jsou kromě stipendijního fondu také ostatní neinvestiční prostředky 
Fakulty informatiky v souladu s pravidly poskytovatelů těchto prostředků. 

(2) Objem prostředků stipendijního fondu FI MU určených pro financování Stipendijního pro-
gramu je určen rozpočtem FI MU. Objem ostatních neinvestičních prostředků je dán po-

skytovatelem těchto prostředků. 

(3) Návrh na výplatu stipendia z ostatních neinvestičních podává děkanovi odpovědný pra-

covník FI MU, který má právo disponovat s těmito prostředky. Návrh na výplatu stipendia 

ze stipendijního fondu FI MU podává děkanovi v případě bakalářských a magisterských 
studentů proděkan pro studijní záležitosti, v případě doktorských studentů proděkan pro 

výzkum, vývoj a doktorské studium. 



(4) Předseda Oborové rady FI MU má právo nahlížet do čerpání stipendií přiznaných doktor-

ským studentům v rámci tohoto stipendijního programu, financovaných ze stipendijního 
fondu FI MU. 

(5) Stipendium se vyplácí měsíčně nebo jednorázově bezhotovostním převodem na účet. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tato směrnice ruší směrnici děkana č. 5/2006 „Pravidla stipendijního programu na podpo-
ru kvalitních tvůrčích výsledků studentů Fakulty informatiky MU“ ze dne 1. 7. 2006. 

(2) Podáváním informací k jednotlivým ustanovením a průběžnou aktualizací směrnice pově-
řuji proděkana pro výzkum, vývoj a doktorské studium. 

(3) Kontrolu dodržování vykonává tajemník FI MU. 

(4) Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015. 

 
 

 

V Brně dne 1. prosince 2014 
 

 
Michal Kozubek 

děkan FI MU 

 


