Opatření Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 8/2019
STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU STUDENTSKÝCH
SPOLKOVÝCH A JINÝCH AKTIVIT
(ve znění účinném od 3. 5. 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:
Čl. 1
Specifikace stipendijního programu
Stipendijní program na podporu studentských spolkových a jiných aktivit 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.
Čl. 2
Účel stipendijního programu a doba jeho trvání
1) Účelem stipendijního programu je podpora studentských spolkových aktivit, které
směřují k rozvíjení vzájemné, a to především mezinárodní spolupráce studentských
spolků a organizací (typicky setkání členů studentských spolků různých univerzit).
Stipendijní program je určen pro adresnou podporu studentských spolků a
organizací (dále jen spolky), které mají alespoň 30 členů, jejichž působení na
Právnické fakultě MU ovlivňuje celkové dění na fakultě a jejichž činnost přispívá ke
zvyšování kvality akademického prostředí. V případech hodných zvláštního zřetele
je děkan oprávněn stanovit výjimku z počtu členů, a to s přihlédnutím k významu
působení studentského spolku a charakteru podporované akce.
2) Stipendijní program slouží taktéž k podpoře rozvoje vzájemné spolupráce
akademického senátu s akademickými orgány jiných vysokých škol.
3) Stipendiem lze dále podpořit vydávání studentských časopisů na akademické půdě
MU a vztahujících se k činnosti Právnické fakulty, a to ve formě ocenění organizační
výpomoci nebo autorství článku, který je v daném časopise publikován.
4) Stipendium není určeno ke krytí účasti na akcích typu odborná konference, letní
škola či studentské soutěže.
5) Stipendijní program se vyhlašuje do konce akademického roku 2018/2019. 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.
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Čl. 3
Podmínky pro udělení stipendia
1) Stipendium lze přiznat studentovi fakulty, který studuje v bakalářském,
magisterském nebo doktorském studijním programu bez ohledu na formu studia.
2) Stipendium dle čl. 2 bodu 1 a 2 lze přiznat studentovi, který je členem příslušného
spolku nebo akademického senátu a který se účastnil akce splňující kritéria
stanovená v čl. 2.
3) Stipendium dle čl. 2 bodu 3 je přiznáváno jako výraz ocenění mimořádné iniciativy
studenta, která se bezprostředně týká organizační činnosti při vydávání příslušného
časopisu nebo autorství zde zveřejněného článku.
Čl. 4
Výše stipendia a zdroje financování
1) Stipendium dle čl. 2 bodu 1 a 2 se zpravidla přiznává ve výši odpovídající
účastnickému poplatku a účelně vynaloženým nákladům na ubytování a cestovné
veřejnými dopravními prostředky. Konkrétní studentský spolek nebo akademický
senát je oprávněn čerpat částku až do výše 100 000,- Kč v daném akademickém
roce poměrně rozdělenou dle semestrů. V mimořádných případech může děkan
tuto částku navýšit, a to s přihlédnutím k charakteru podporovaných akcí a významu
působení studentského spolku.
2) Stipendium lze přiznat jednorázově nebo ve více splátkách.
3) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty, příp. jiné aktuálně k tomu
účelu určené prostředky.
Čl. 5
Žádost o přiznání stipendia a jeho výplata
1) Stipendium dle čl. 2 bodu 1 a 2 přiznává děkan na základě žádosti studenta. Žádost
obsahuje:
a) jméno a příjmení žadatele
b) UČO
c) název, místo a termín konání akce
d) údaj(e) o pořadatelích s event. odkazem na internetové stránky organizátorů,
e) údaje o výši účastnického či obdobného poplatku a výši dalších nákladů
(ubytovací náklady a cestovné)
f) výši požadovaného stipendia
g) čestné prohlášení o účasti na akci (popřípadě potvrzení o účasti, je-li
vydáváno)
h) doporučení předsedy studentského spolku nebo akademického senátu k
vyplacení stipendia s uvedením významu akce pro činnost spolku nebo
akademického senátu.
Přílohou žádosti jsou originály dokladů prokazující výši nákladů a jejich skladbu.
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2) Stipendium dle čl. 2 bodu 3 přiznává děkan na základě návrhu redaktora daného
časopisu. Tento návrh obsahuje:
a) jméno a příjmení studenta
b) UČO
c) název časopisu
d) navrhovanou výši stipendia
e) popis činnosti studenta
f) odůvodnění výše stipendia.
Děkan není návrhem na výši stipendia vázán.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1) Kontrolou dodržování tohoto opatření a jejím prováděním pověřuji v případě
studentů bakalářského studijního programu proděkana pro bakalářské a navazující
magisterské studium, u studentů studijního programu Teoretické právní vědy
proděkana pro doktorské studium a rigorózní řízení a v ostatních případech
proděkana pro magisterské studium. Zároveň je pověřuji pravomocemi dle čl. 2 bodu
1, čl. 4 bodu 1 a čl. 5.
2) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření pověřuji proděkana pro
magisterské studium.
3) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 3. května 2019.
Ruší se směrnice děkana č. 5/2017 ze dne 1. 9. 2017.

V Brně dne 3. května 2019

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., v. r.
děkan
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