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Opatření Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 5/2019 
 

Stipendijní program na podporu studentů studujících doktorský 
studijní program v cizím jazyce 

 

(ve znění účinném od 1. 9. 2019) 

 

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 studentů studujících doktorský studijní program 
uskutečňovaný v cizím jazyce je jedním ze stipendijních programů Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity (dále jen „fakulta“), které v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b) 
Stipendijního řadu Masarykovy univerzity vyhlašuje děkan fakulty. 
 

Článek 2 
Účel stipendijního programu a doba jeho trvání 

 
1. Účelem stipendijního programu je podpora studentů studujících doktorský studijní 
program uskutečňovaný v cizím jazyce na fakultě. 
 
2. Stipendium je určeno na pokrytí některých nákladů spojených se studiem 
v doktorských studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce na fakultě. 
 
3. Stipendijní program se vyhlašuje do konce akademického roku 2019/2020. 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 přiznání stipendia 
 

1. Stipendium lze přiznat studentovi doktorského studijního programu uskutečňovaného 
v cizím jazyce, zapsanému do 3., 5. nebo 7. semestru studia, který: 
 
a) požádal o přiznání stipendia, 
 
b) byl řádně zapsán do 3., 5., nebo 7. semestru studia, 
 
c) uhradil všechny předepsané poplatky za studium a nemá žádné jiné neuhrazené 
závazky vůči Masarykově univerzitě, 
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d) řádně plní individuální studijní plán, a 
 
e) ve svém studiu dosahuje mimořádných výsledků. 
 
2. V kalendářním roce může být stipendium přiznáno ve studijním programu nejvýše 
dvěma studentům v každém ročníku.  
 
3. Stipendium nemusí být přiznáno žádnému z žadatelů. Na stipendium není právní 
nárok. 

 
Článek 4 

Výše stipendia a zdroje financování 
 

1. Výši stipendia určí děkan na základě návrhu příslušné oborové rady tak, aby činila 
nejvýše částku odpovídající souhrnu poplatků za studium v doktorském studijním 
programu uskutečňovaném v cizím jazyce, které student uhradil v předchozím 
akademickém roce. 
 
2. Stipendium je poskytováno z prostředků získaných z doplňkových činností fakulty.  
 

Článek 5 
Návrh na přiznání stipendia a jeho výše 

 
1. Stipendium a jeho výši přiznává děkan fakulty na návrh studenta doporučený 
školitelem a příslušnou oborovou radou. Návrh musí být podán nejpozději do 31. října 
příslušného kalendářního roku. 
 
2. Návrh na přiznání stipendia obsahuje (Příloha 1):  
 
a) jméno, příjmení a UČO studenta,  
 
b) jméno a příjmení školitele,  
 
c) vyjádření školitele, a  
 
d) vyjádření oborové rady. 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Kontrolou dodržování tohoto opatření, jeho prováděním a případnou aktualizací 
pověřuji proděkana pro doktorské studium a rigorózní řízení. 
 
2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 
 
V Brně dne 4. března  2019 
 
 
                                                                        doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., v. r., 
                                                                                            děkanka 


