
Masarykova univerzita, Právnická fakulta 
Veveří 70, 611 80 Brno, Česká republika 

T: +420 549 49 1211, E: info@law.muni.cz, www.law.muni.cz 

Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224 

1/2  

Směrnice děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 1/2018 

Stipendijní program na podporu studia kurzu  
Introduction to English and European Union Law 

  

(ve znění účinném od 1. 1. 2018) 

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 tuto směrnici: 

 

Článek 1 

Specifikace stipendijního programu 

Stipendijní program na podporu studia kurzu Introduction to English and 
European Union Law 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 studia kurzu Introduction to 
English and European Union Law studentů s dobrými studijními výsledky, 
kterých dosáhli v magisterském studijním programu Právo a právní věda, 
oboru Právo nebo v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy.  

2) Stipendijní program je vyhlašován pro období jarního semestru 
akademického roku 2017/2018 a akademický rok 2018/2019. 

 
Článek 3 

Podmínky pro udělení stipendia 

1) Stipendium lze přiznat: 
a) studentovi magisterského studijního programu Právo a právní věda, oboru 

Právo, jehož vážený studijní průměr počítaný k 31. srpnu za celkovou 
předcházející dobu studia nepřekročil hodnotu 1,7; 

b) studentovi doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, který 
k 31. srpnu splnil všechny povinnosti stanovené studijním plánem za daný 
akademický rok. V případě, že se jedná o studenta prvního ročníku, je 
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rozhodující celkový výsledek jeho státní závěrečné zkoušky 
v magisterském studijním programu Právo a právní věda, oboru Právo, 
který nesmí být horší jak výborně.  

2) Podmínkou pro udělení stipendia je zapsání studenta ke studiu kurzu 
Introduction to English and European Union Law na právnické fakultě a plnění 
povinností z něj vyplývajících. 

3) Stipendium je určeno k částečnému pokrytí nákladů souvisejících s platbou 
za absolvování kurzu. 

 
Článek 4 

Výše stipendia a zdroje financování 

1) Stipendium je poskytováno ve výši 10 000 Kč za akademický rok vyplácených 
ve dvou termínech.  

2) Stipendium je vypláceno vždy za příslušný semestr ve výplatních termínech 
Masarykovy univerzity. 

3) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty, příp. jiné aktuálně 
k tomu účelu určené prostředky. 

 

Článek 5 

Žádost o přiznání stipendia a jeho výplata 

1) Stipendium přiznává děkan na základě žádosti studenta. Žádost obsahuje 
jméno a příjmení studenta, jeho UČO a potvrzení o plnění studijních 
povinností nastavených pro kurz Introduction to English and European Union 
Law (zejména docházka a plnění stanovená pro jednotlivé moduly). 

2) Žádost je třeba podat pro výplatu stipendia za podzimní semestr do 31. 
března a pro jarní semestr do 31. srpna.  

 
Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1) Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice a kontrolou jejího provádění 
pověřuji proděkana pro magisterské studium.  

2) Realizací činnosti dle článku 5 pověřuji proděkana pro magisterské studium a 
proděkana pro doktorské studium a rigorózní řízení. 

3) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
 

V Brně dne 18. prosince 2017 

 


