Opatření Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 1/2020

STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU STUDENTSKÉ VĚDECKÉ A
VÝZKUMNÉ ČINNOSTI
(ve znění účinném od 1. 2. 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 o vysokých školách“), vydávám toto opatření:
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 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 a odborných seminářích (dále jen „konference“) a
studentských soutěžích, např. soutěží typu moot-court (dále jen „akce typu moot
court“).
(2) Stipendijní program se vyhlašuje do konce akademického roku 2019/2020. Neníli 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.
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2) Podmínkou pro udělení stipendia je aktivní účast na konferenci nebo akci typu moot
court, které souvisí se studovaným studijním programem. 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 účastí
vyjma nákladů na stravování. U zahraničních konferencí nebo zahraničních akcí typu
moot court lze přiznat stipendium i předem, v rozsahu stanoveném v čl. 4 odst. 5.
(4) Podmínkou pro udělení stipendia k pokrytí nákladů spojených s účastí na akcích
typu moot court je zařazení příslušného moot courtu do studijního plánu a garance
předmětu akademickým pracovníkem fakulty. Výjimku v odůvodněných případech
stanoví děkan nebo jím pověřený proděkan. Podrobný rozpis nákladů je součástí
žádosti o zařazení předmětu do studijního plánu.
(5) Stipendium k pokrytí nákladů spojených s účastí na akci typu moot court může
v případech hodných zvláštního zřetele čerpat i student, který se moot courtu aktivně
neúčastní, avšak absolvuje přípravu na něj spolu se studenty, kteří se jej účastní, a
daného moot courtu se bude účastnit v roce následujícím (dále jen „shadower“). Při
rozhodování bude brán zřetel především na význam moot courtu, výši účelně
vynaložených nákladů a počet studentů, kteří se moot courtu účastní.
Článek 4
Výše stipendia a zdroje financování
(1) Stipendium se zpravidla přiznává ve výši odpovídající konferenčnímu či
obdobnému účastnickému poplatku. S přihlédnutím k odbornému významu
konference nebo akce typu moot court, jakož i charakteru aktivní účasti studenta
může být stipendium dále zvýšeno o částku odpovídající účelně vynaloženým
nákladům na ubytování a jízdnému veřejnými dopravními prostředky.
(2) Stipendium k pokrytí nákladů spojených s účastí na konferenci lze poskytnout
maximálně ve výši 20 tisíc Kč.
(3) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty, případně jiné aktuálně
k tomuto účelu určené prostředky.
(4) Stipendium lze přiznat jednorázově nebo ve více splátkách.
(5) K pokrytí účelně vynaložených nákladů spojených s účastí na zahraniční
konferenci nebo zahraniční akci typu moot court může být v odůvodněných případech
přiznáno stipendium i předem, 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.
(6) V případě, že očekávané náklady účasti na konferenci přesahují částku 10.000
Kč, je student povinen o této skutečnosti informovat příslušné oddělení nejméně jeden
měsíc před konáním konference a předložit rozpis očekávaných nákladů. Současně
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je třeba také předložit doporučující vyjádření odborného garanta k očekávanému
přínosu dané účasti vzhledem k celkové výši nákladů. U studentů doktorského studia je
odborným garantem školitel; k odbornému přínosu účasti se vyjadřuje ve vztahu k disertační
práci. V ostatních případech může odborného garanta určit příslušný proděkan podle čl. 6
odst. 1.

Článek 5
Žádost na přiznání stipendia a jeho výplata

1) Stipendium přiznává děkan na žádost studenta podanou do dvou měsíců ode dne
konání konference nebo akce typu moot court.
(2) Žádost obsahuje a) jméno a příjmení žadatele, b) jeho UČO, c) název, místo a
termín konání akce, 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 akci, není-li účast věrohodně prokázána jinak a h) v případě studentů
doktorského studijního programu také vyjádření školitele. V případě žádosti dle čl. 3
odst. 5 je součástí žádosti vyjádření garanta předmětu. Vzor žádosti je přílohou
tohoto opatření.
(3) U údajů vyžadovaných dle písm. e) předchozího odstavce je třeba prokázat výši
nákladů originály příslušných dokladů.
(4) Stipendium se vyplácí studentovi v souladu se Stipendijním řádem Masarykovy
univerzity. U stipendií přiznávaných před konáním zahraniční akce děkan rozhodne o
odnětí stipendia, jestliže se student zahraniční akce aktivně nezúčastnil.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Kontrolou dodržování tohoto opatření, jeho výkladem, prováděním a případnou
aktualizací pověřuji v případě studentů bakalářského studijního programu proděkana
pro bakalářské studium a navazující magisterské studium, u studentů doktorského
studijního programu proděkana pro doktorské studium a rigorózní řízení a v ostatních
případech proděkana pro magisterské studium.
(2) Opatření 8/2018, kterým se vyhlašuje stipendijní program na podporu studentské
vědecké a výzkumné činnosti, se ruší.
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(3) Na konference nebo akce typu moot court konané přede dnem nabytí účinnosti
tohoto opatření se použijí dosavadní předpisy.
(4) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. února 2020.

V Brně dne 3. prosince 2019

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., v. r.,
děkan
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Příloha opatření č. 1/2020, kterým se vyhlašuje stipendijní program na podporu
vědecké a výzkumné činnosti studentů Právnické fakulty Masarykovy Univerzity Vzor žádosti na přiznání stipendia dle čl. 5 odst. 2 opatření

Žádost o přiznání stipendia podle opatření č. 1/2020
Právnická fakulta MU
Veveří 70
611 80 Brno
Na základě čl. 5 (1) opatření č. 1 /2020, kterým 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 akce:……….........................................................................................
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 odborného garanta (školitele) k odbornému přínosu účasti vzhledem k vynaloženým
prostředkům:

1
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Pokud jsou Vám známy, uveďte také internetové stránky organizátorů konference/semináře/soutěže.

