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Směrnice děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity
č. 5/2010, kterou se vyhlašuje
STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU STUDENTSKÉ
VĚDECKÉ ČINNOSTI
Článek 1
Specifikace stipendijního programu
Stipendijní program na podporu studentské vědecké a výzkumné činnosti studentů je jedním
ze stipendijních programů Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „fakulta“), které
v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 1 písm. b) Stipendijního řádu Masarykovy univerzity
vyhlašuje děkan fakulty.
Článek 2
Účel stipendijního programu a doba jeho trvání
(1) Účelem stipendijního programu je podpora zapojení studentů fakulty do vědecké činnosti
v oblasti práva, a to formou aktivní účasti (veřejné vystoupení s příspěvkem) na vědeckých
konferencích, odborných seminářích a studentských soutěžích (např. soutěží typu moot-court)
nebo akci podobného typu (dále jen „konference“).
(2) Stipendijní program se vyhlašuje do konce akademického roku 2010/2011. Není-li do
konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen,
prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.
Článek 3
Podmínky pro udělení stipendia
(1) Stipendium lze přiznat studentovi fakulty bez ohledu na studovaný studijní program či
formu studia.
(2) Podmínkou pro udělení stipendia je aktivní účast na konferenci, která souvisí se
studovaným oborem. Tuto student dokládá potvrzením o vystoupení nebo potvrzením o přijetí
příspěvku do tištěného sborníku.
(3) Stipendium je určeno k pokrytí účelně vynaložených nákladů spojených s účasti na
konferenci vyjma nákladů na stravování. U zahraničních konferencí lze přiznat stipendium i
před konáním konference v rozsahu stanoveném v čl. 4 odst. 4 této směrnice.
(4) Podmínkou pro udělení stipendia k pokrytí nákladů spojených s účastí na akcích typu
moot court je zařazení příslušného moot court do studijního plánu fakulty a garance předmětu
učitelem fakulty. Výjimku v odůvodněných případech stanoví děkan nebo jím pověřený
proděkan.
Článek 4
Výše stipendia a zdroje financování
(1) Stipendium se zpravidla přiznává ve výši odpovídající konferenčnímu či obdobnému
účastnickému poplatku. S přihlédnutím k významu konference a charakteru aktivní účasti
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studenta může být stipendium dále zvýšeno o částku odpovídající účelně vynaloženým
nákladům na ubytování a jízdné veřejnými dopravními prostředky. V případě vynikající
reprezentace fakulty může být stipendium dále zvýšeno až o 50%.
(2) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty, případně jiné aktuálně k tomuto
účelu určené prostředky.
(3) Stipendium lze přiznat jednorázově nebo ve více splátkách.
(4) K pokrytí účelně vynaložených nákladů spojených s účastí na zahraniční konferenci může
být v odůvodněných případech přiznáno stipendium i před konáním konference, a to
v rozsahu pokrývajícím část nutných předběžných nákladů studenta. V dalším rozhodnutí pak
může být přiznána částka odpovídající prokázaným a účelně vynaloženým nákladům, jež
nebyly pokryty předchozím stipendiem.

Článek 5
Žádost na přiznání stipendia a jeho výplata
(1) Stipendium přiznává děkan na žádost studenta podaný do dvou měsíců ode dne konání
konference.
(2) Žádost obsahuje a) jméno a příjmení žadatele, b) jeho UČO, c) název, místo a termín
konání konference, c) údaj(e) o pořadatelích s event. odkazem na internetové stránky
organizátorů, d) název příspěvku (event. soutěžní práce či vystoupení) žadatele, e) údaje o
výši konferenčního či účastnického poplatku a výši dalších nákladů (ubytovací náklady a
cestovné) f) výši požadovaného stipendia, g) čestné prohlášení o aktivní účasti na konferenci,
není-li účast věrohodně prokázána jinak a h) v případě studentů doktorského studijního
programu také vyjádření školitele. Vzor žádosti je přílohou této směrnice.
(3) U údajů vyžadovaných dle písm. e) předchozího odstavce je třeba prokázat výši nákladů
originály příslušných dokladů.
(4) Stipendium se vyplácí studentovi v souladu s čl. 12 Stipendijního řádu Masarykovy
univerzity. U stipendií přiznávaných před konáním zahraniční konference děkan rozhodne o
odnětí stipendia, jestliže se student konference aktivně nezúčastnil.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Kontrolou dodržování této směrnice, jejím prováděním a případnou aktualizací pověřuji
v případě studentů bakalářského studijního programu proděkana pro studijní program Právní
specializace, u studentů studijního programu teoretické právní vědy proděkana pro doktorské
studium a rigorózní řízení a v ostatních případech proděkana pro studijní program Právo a
právní věda.
(2) Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice pověřuji proděkana pro informační
technologie a ediční činnost.
(3) Směrnice 4/2007 ze dne 6. 12. 2007, kterou se vyhlašuje stipendijní program na podporu
studentské vědecké činnosti, se ruší.
(3) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.
V Brně dne 8. června 2010
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
děkanka
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Příloha směrnice č. 5/2010, kterou se vyhlašuje stipendijní program pro podporu vědecké a
výzkumné činnosti studentů Právnické fakulty Masarykovy Univerzity - Vzor žádosti na
přiznání stipendia dle čl. 5 odst. 2 Směrnice

Žádost o přiznání stipendia podle směrnice č. 5/2010
Právnická fakulta MU
Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Veveří 70
Brno
611 80
Na základě čl. 5 (1) směrnice č. 5/2010, kterou se vyhlašuje stipendijní program pro podporu
vědecké a výzkumné činnosti studentů Právnické fakulty, žádám tímto o udělení stipendia ve
výši ………………. Kč, k pokrytí nákladů spojených s mou aktivní účastí na níže uvedené
akci.
Jméno a příjmení žadatele: ............................................................ UČO ......................
Název konference/semináře/soutěže/event. jiné akce:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Pořadatel/organizátor1:…………………………………………..............................................
.......................................................................................................................................................

Datum a místo konání konference:...........................................................................................
Název příspěvku (příp. téma soutěžní práce či vystoupení):..................................................
....................................................................................................................................................................................

Výše konferenčního či účastnického poplatku: ..........................................................................................
Výše dalších nákladů (ubytovací náklady a cestovné): ...........................................................................
Seznam přiložených dokladů
V ……….. dne ......................................................
.....................................................
Podpis
Vyjádření školitele2:
1
2

Pokud jsou Vám známy, uveďte také internetové stránky organizátorů konference/semináře/soutěže.
Platí pro studenty doktorských studijních programů.
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