
Návrh na změnu Stipendijního řádu (vnitřního předpisu č. 7) 
  Podklad pro jednání Akademického senátu Právnické fakulty MU dne 6. 12. 2005 
 
 Návrh předkládá: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., děkan fakulty 
 Za návrh odpovídá: JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., proděkan pro bakalářské studium a další 
činnost 
 
 
Navrhuje se změna čl. 3 (prospěchová stipendia), čl. 5 (sociální stipendia) a čl. 18 (závěrečná 
ustanovení) Stipendijního řádu Právnické fakulty MU v Brně. 
 
 
Podstata novely: 
 

- zvýšení částek u prospěchových stipendií za průměr 1,0 - až do částky 15.000,- Kč za 
příslušný studijní blok (původně 6.000,- Kč); 

- zvýšení částek u prospěchových stipendií za průměr do 1,2 - až do částky 12.000,- Kč 
za příslušný studijní blok (původně 4.000,- Kč); 

- zavedení nového průměru pro prospěchová stipendia, za studijní průměr do 1,4 bude 
možno přiznat stipendium až do částky 6.000,- Kč (týká se studijního bloku B a C); 

- zavedení možnosti automatického přiznání prospěchového stipendia; 
- úprava pravidel pro vyplácení sociálních stipendií – doplněna i vazba na dětské 

přídavky; 
- sociální stipendium již nebude vázáno na pořízení studijních pomůcek. 

 
 
Navržené změny stipendijního řádu jsou pro přehlednost zvýrazněny přímo v textu: 
  
Článek 3 se nahrazuje článkem tohoto znění:  Čl. 3  Prospěchové stipendium  

(1) Prospěchové stipendium lze přiznat za vynikající studijní výsledky po dokončení 
studijního bloku a po ukončení magisterského studia. 

(2) Stipendium je jednorázové. 
(3) Po ukončení bloku studia lze přiznat prospěchové stipendium až do výše 15. 000,- Kč, 

jestliže student vykonal všechny zkoušky s hodnocením výborně a u blokové zkoušky 
(je-li určena studijním plánem) byl hodnocen klasifikačním stupněm výborně. 

(4) Až do výše 12.000,- Kč lze prospěchové stipendium přiznat po ukončení bloku studia, 
jestliže student vykonal všechny zkoušky s hodnocením výborně, výborně minus nebo 
velmi dobře, u blokové zkoušky (je-li určena studijním plánem) byl hodnocen 
klasifikačním stupněm výborně a jeho studijní průměr za daný blok je roven nebo 
nižší než 1,2.  



(5) Až do výše 6.000,- Kč lze prospěchové stipendium přiznat po ukončení studijního 
bloku B a C, jestliže student vykonal všechny zkoušky s hodnocením výborně, 
výborně minus nebo velmi dobře, u blokové zkoušky (je-li určena studijním plánem) 
byl hodnocen klasifikačním stupněm výborně a jeho studijní průměr za daný blok je 
roven nebo nižší než 1,4.  

(6) Studijní průměr žadatele se stanoví jako vážený průměr číselných hodnot ze všech 
termínů klasifikovaných ukončení předmětů podle čl. 17 odst. 2 Studijního a 
zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských programů MU v Brně a 
je uveden v informačním systému MU (IS). 

(7) Při ukončení magisterského studia, které student absolvoval s vyznamenáním, lze 
prospěchové stipendium přiznat až do výše 6.000 Kč. 

(8) Postup vyplácení stipendia upravuje čl. 16 odst. 3 tohoto řádu.  
(9) Prospěchové stipendium podle tohoto článku může být přiznáno i bez žádosti 

studenta. 
 
 
 
Článek 5 se nahrazuje článkem tohoto znění:  Čl. 5  Sociální stipendium 
 

 
(1) Sociální stipendium lze přiznat 

a) v případě nastalé tíživé sociální situace studenta (např. úmrtí osoby zajišťující 
jeho výživu); 

b) handicapovaným studentům (např. studentům s vážným tělesným 
poškozením); 

c) studentům pobírajícím přídavky na dítě ve zvýšené výměře. 
(2) Stipendium je jednorázové a může být přiznáno až do výše 5. 000,- Kč v jednom 

akademickém roce. 
 
 
 
V čl. 18 se doplňuje odst. 6 tohoto znění: 
 
(6) Dle výše citovaných ustanovení zákona schválil změny tohoto Stipendijního řádu 
Akademický senát fakulty dne …. a Akademický senát univerzity dne ……. Změny tohoto 
vnitřního předpisu nabývají platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem 
Masarykovy univerzity v Brně.  


