Opatření Masarykovy univerzity č. 6/2022

ČERPÁNÍ VLÁDNÍHO STIPENDIA V SOUVISLOSTI S OZBROJENÝM
KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ
(ve znění účinném od 1. července 2022)
Podle § 10 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
Toto opatření upravuje čerpání stipendia v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na
Ukrajině. Zdrojem stipendia je zejména finanční příspěvek poskytovaný Masarykově
univerzitě Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci ukazatele F,
případně další zdroje fakulty, které výplatu stipendií umožňují (např. stipendijní fond,
fond provozních prostředků).
Článek 2
Okruh oprávněných studentů
(1)

Stipendium je určeno studentům, kterým byla v České republice poskytnuta
dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
ve znění pozdějších předpisů, a kteří zahájili studium na Masarykově univerzitě po
24. únoru 2022 formou diplomové mobility (zápis do studijního programu
zakončeného státní zkouškou) nebo krátkodobého studijního pobytu, v jakékoli
formě studia.

(2)

Stipendium je student oprávněn pobírat pouze na jedné fakultě jedné vysoké školy.
Článek 3
Výše stipendia a podmínky jeho čerpání

(1)

Stipendium ve výši 11 800 Kč měsíčně bude přiznáno studentům uvedeným v čl. 2
ve studijních programech realizovaných v českém jazyce, kteří současně plní
povinnost návštěvy kurzů českého jazyka poskytovaných Masarykovou univerzitou.

(2)

Stipendium ve výši 11 800 Kč měsíčně bude přiznáno studentům uvedeným v čl. 2
ve studijních programech realizovaných v cizím jazyce. Tito studenti nejsou povinni
účastnit se kurzů českého jazyka poskytovaných Masarykovou univerzitou.

(3)

Stipendium ve výši 15 000 Kč měsíčně bude přiznáno studentům uvedeným v čl. 2
po vykonání předepsané jazykové zkoušky, ověřující dosaženou úroveň zvládnutí
českého jazyka (od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém student zkoušku
vykoná). Nezbytná úroveň českého jazyka je stanovena jako ekvivalent kategorie
B2. Zkouška se provádí na Masarykově univerzitě.
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Článek 4
Společná ustanovení
(1)

Stipendium se přiznává měsíčně, vždy zpětně po ověření, že student
v bezprostředně předcházejícím měsíci splnil podmínky pro přiznání stipendia.
Posledním měsícem, za který může být přiznáno stipendium podle tohoto opatření,
je prosinec 2022.

(2)

Děkan fakulty může stanovit další podmínky pro přiznání stipendia týkající se plnění
studijních povinností, například míru povinné docházky a způsob její evidence.

(3)

Stipendium bude odejmuto, přestane-li student splňovat podmínky stanovené v čl.
2 a 3. Neoprávněně vyplacené stipendium nebo jeho část je student povinen vrátit.

(4)

Splnění podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 prokazuje student čestným
prohlášením.
(5) Pro výplatu stipendia je student povinen uvést v Informačním systému MU číslo
bankovního účtu vedeného u banky v ČR v měně CZK. Studentům mladším 18 let,
kteří si nemohou sami založit bankovní účet z důvodu neplnoletosti, může fakulta
umožnit výplatu stipendia v hotovosti.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1)

Toto opatření provede prorektor příslušný dle Organizačního řádu Masarykovy
univerzity.

(2)

Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření pověřuji vedoucí Studijního
odboru Rektorátu Masarykovy univerzity.

(3)

Toto opatření náleží do procesní oblasti metodického řízení „Podpora vzdělávací
činnosti“.

(4)

Kontrolu dodržování tohoto opatření vykonává prorektor příslušný dle
Organizačního řádu Masarykovy univerzity.

(5)

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

(6)

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

podepsáno elektronicky
Martin Bareš
rektor
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