
 
 

 

Opatření Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 5/2021 

Stipendijní programy Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity 
(ve znění účinné od 1. 4. 2021) 

V souladu s § 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“), a Stipendijním řádem Masarykovy univerzity 

(dále jen „stipendijní řád MU“) vydává děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

(dále jen „fakulta“) toto opatření: 

Část první 

Základní ustanovení 
 

Článek 1 

(1) Tímto opatřením se vyhlašují stipendijní programy fakulty a upravují podmínky a 

postup přiznávání stipendií na jejich základě. 

(2) Stipendijní programy v tomto opatření se vyhlašují na dobu neurčitou. 

 

Článek 2 

V souladu s čl. 3 Stipendijního řádu MU vyhlašuje děkan fakulty tyto stipendijní 

programy:  

 a) Prospěchový stipendijní program, 

 b) Stipendijní program na podporu krátkodobých zahraničních a 

tuzemských studijních pobytů studentů, 

 c) Stipendijní program na podporu zpracování diplomových prací v cizím 

jazyce, 

 d) Stipendijní program pro podporu pomocné vědecké činnosti studentů, 

 e) Stipendijní program na podporu odborné jazykové kompetence 

studentů, 

 f) Stipendijní program na podporu studentské publikační činnosti, 
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g) Stipendijní program na podporu studentské vědecké a výzkumné 

činnosti, 

h) Stipendijní program na podporu studentských spolkových a jiných 

aktivit, 

i) Studijní program na podporu internacionalizace pro studenty 

doktorských studijních programů,  

j) Stipendijní program na podporu krátkodobých studijních pobytů 

zahraničních studentů. 

 

Část druhá 

Stipendijní programy určené výhradně studentům 

magisterských a bakalářských studijních programů 
 

Článek 3 

Prospěchový stipendijní program 

 

(1) Účelem prospěchového stipendijního programu je zvýšit motivaci studentů 

fakulty k dosahování vynikajících studijních výsledků. 

(2) Prospěchová stipendia lze přiznat studentům magisterských studijních 

programů, navazujícího magisterského studijního programu a bakalářských 

studijních programů.  

(3) Prospěchová stipendia jsou přiznávána za vynikající studijní výsledky: 

A. v předchozím akademickém roce, 

B. za celkovou dobu studia. 

(4) Pro přiznání prospěchových stipendií je rozhodný vážený průměr číselných 

hodnot ze všech termínů klasifikovaných ukončení předmětů podle čl. 17 odst. 

2 Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity, který je uveden v IS 

MUNI, a který je zaokrouhlován na 2 desetinná místa. Do průměru se započítává 

ukončení všech předmětů bez ohledu na skutečnost, zda jsou předepsány pro 

dané semestry studijním plánem příslušného studijního programu, a to včetně 

ukončení předmětů, které si student zapíše z nabídky jiných fakult nebo 

předmětů uznaného studia v zahraničí.   

 

 

A. Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky v předchozím 

akademickém roce 

(1) Prospěchové stipendium ve výši 10 000 Kč lze přiznat studentovi, který v průběhu 

podzimního a jarního semestru předchozího akademického roku vykonal všechny 

zkoušky předepsané studijním plánem příslušného studijního programu pro dané 

semestry, ve kterých byl student zapsán, a jeho studijní průměr za toto rozhodné 

období je roven nebo nižší než 1,10. 
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(2) Prospěchové stipendium ve výši 6 000 Kč lze přiznat studentovi, který v průběhu 

podzimního a jarního semestru předchozího akademického roku vykonal všechny 

zkoušky předepsané studijním plánem příslušného studijního programu pro dané 

semestry, ve kterém byl student zapsán, a jeho studijní průměr za toto rozhodné 

období je roven nebo nižší než 1,30 a zároveň je vyšší než 1,10.  

(3) Prospěchové stipendium není přiznáváno za období 9. a 10. semestru 

magisterského studijního programu Právo a právní věda.  

(4) Prospěchové stipendium je vypláceno jednorázově, a to po ukončení zkouškového 

období jarního semestru akademického roku, za který je stipendium přiznáváno.  

Rozhodným dnem pro určení, zda jsou splněny podmínky pro přiznání 

prospěchového stipendia, je poslední den tohoto zkouškového období. Studentům 

bakalářských studijních programů a studentům navazujícího magisterského 

studijního programu přihlášeným ke státní závěrečné zkoušce je vyplacení 

stipendia za 5. a 6. semestr, u navazujícího magisterského studijního programu 

za 3. a 4. semestr, vázáno na termíny státních závěrečných zkoušek vyhlášených 

dle harmonogramu daného akademického roku. Rozhodným dnem pro určení, 

zda jsou splněny podmínky pro přiznání prospěchového stipendia, je den splnění 

podmínek přístupu ke státní závěrečné zkoušce. 

(5) Stipendium je vypláceno z moci úřední, podklady pro přiznání stipendia připravuje 

studijní oddělení.  

(6) Stipendium může být poměrně kráceno v případě, kdy celková částka  

vyplacených prospěchových stipendií překročí polovinu stipendijního fondu 

v příslušném kalendářním roce. 

 

B. Prospěchové stipendium za celkovou dobu studia 

 

(1) Prospěchové stipendium za celkovou dobu studia lze přiznat studentovi za 

splnění následujících podmínek: 

a) student úspěšně ukončil všechny předměty předepsané studijním plánem 

příslušného studijního programu, splňuje podmínky přístupu ke státní 

závěrečné zkoušce, a k této je přihlášen, 

b) průměrná klasifikace studenta ve studiu podle čl. 17 odst. 2 Studijního a 

zkušebního řádu Masarykovy univerzity nepřevyšuje hodnotu 1,5, 

c)  ve studiu nebyl student v žádném z klasifikovaných předmětů hodnocen 

stupněm „nevyhovující”, 

d)  ve studiu byl student hodnocen nejvýše dvakrát klasifikačním stupněm 

„vyhovující” nebo „uspokojivě”, 

e) student získal v daném studiu nejvýše jednu třetinu kreditů uznáním z 

předchozího nebo souběžného studia nebo zaznamenáním z předchozího 

neúspěšného studia, a 
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f) student využil možnosti povolení neopakování předmětů podle čl. 20 odst. 

3 nejvýše v celkovém rozsahu jedné dvacetiny minimální kreditové 

hodnoty. 

(2) Prospěchové stipendium za celkovou dobu studia je vypláceno jednorázově ve 

výši 10 000 Kč.   

(3) Vyplacení stipendia je vázáno na termíny konání státních závěrečných zkoušek 

vyhlášených dle harmonogramu daného akademického roku.  Rozhodným dnem 

pro určení, zda student splnil podmínky pro přiznání stipendia, je den splnění 

podmínek přístupu ke státní závěrečné zkoušce. Tyto podmínky přístupu ke 

státní závěrečné zkoušce je třeba splnit minimálně dva pracovní dny před 

konáním první části státní závěrečné zkoušky. V případě, kdy je prospěchové 

stipendium přiznáno a student ke státní závěrečné zkoušce nepřistoupí, nejsou 

s novou přihláškou ke státní závěrečné zkoušce již podmínky pro přiznání 

stipendia posuzovány a stipendium již udělit nelze.  

(4) Stipendium je vypláceno z moci úřední, podklady pro přiznání stipendia 

připravuje studijní oddělení.  

Článek 4 

Stipendijní program na podporu krátkodobých zahraničních a tuzemských studijních 

pobytů studentů 

 

(1) Účelem stipendijního programu je podpora účasti studentů fakulty na 

krátkodobých studijních a obdobných pobytech, zejména na letních školách, 

vícedenních odborných seminářích a odborných kurzech (dále jen „studijní 

pobyt“). 

(2) Tento stipendijní program není určen pro podporu účasti na vědeckých 

konferencích bez aktivní účasti studenta. 

(3) Stipendium lze přiznat studentům magisterských studijních programů, 

navazujícího magisterského studijního programu a bakalářských studijních 

programů.  

(4) Podmínkou pro udělení stipendia je účast na studijním pobytu, který souvisí se 

studovaným programem. Stipendium je určeno k pokrytí některých účelně 

vynaložených nákladů spojených s účastí na studijním pobytu.  

(5) Stipendium se zpravidla přiznává ve výši odpovídající účastnickému poplatku. S 

přihlédnutím k významu studijního pobytu může být stipendium dále zvýšeno o 

částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na ubytování a cestovnému 

veřejnými hromadnými dopravními prostředky. Maximální výše stipendia pro 

jednoho studenta činí 15.000,- Kč v jednom kalendářním roce.  

(6) Stipendium lze přiznat jednorázově nebo ve více splátkách.  K pokrytí účelně 

vynaložených nákladů spojených s účastí na zahraničním studijním pobytu může 

být v odůvodněných případech přiznáno stipendium i před konáním pobytu, 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. U stipendií 
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přiznávaných před konáním zahraničního studijního pobytu děkan rozhodne o 

odnětí stipendia, jestliže se student pobytu nezúčastnil.  

(7) Stipendium přiznává děkan na žádost studenta podanou do dvou měsíců ode 

dne konání studijního pobytu. Žádost obsahuje kromě údajů čl. 12 odst. 4 

Stipendijního řádu Masarykovy univerzity název, místo a termín konání 

studijního pobytu, údaj(e) o pořadatelích s event. odkazem na internetové 

stránky organizátorů, údaje o výši účastnického či obdobného poplatku a výši 

dalších nákladů (ubytovací náklady a cestovné), výši požadovaného stipendia, 

a čestné prohlášení o účasti na studijní akci. Přílohou žádosti jsou doklady 

prokazující výši nákladů a jejich skladbu. 

 

Část třetí 

Stipendijní programy určené výhradně studentům 

magisterských studijních programů 
 

Článek 5 

Stipendijní program na podporu zpracování diplomových prací v cizím jazyce 

 

(1) Účelem tohoto stipendijního programu je podpořit studenty v psaní kvalitních 

diplomových prací v cizím jazyce.  

(2) Tento stipendijní program je určen studentům magisterských studijních 

programů a navazujícího magisterského studijního programu.  

(3) Stipendium lze přiznat studentovi, který vypracoval a odevzdal diplomovou práci 

v cizím jazyce, s výjimkou jazyka slovenského, a v posudku diplomové práce 

její vedoucí i oponent navrhuje práci ohodnotit stupněm výborně.   

(4) Stipendium je vypláceno jednorázově ve výši 10 000 Kč. 

(5) Stipendium přiznává děkan na žádost studenta.  Žádost obsahuje náležitosti dle 

čl. 12 odst. 4 Stipendijního řádu Masarykovy univerzity, a dále název diplomové 

práce. Další potřebné podklady nutné k posouzení naplnění podmínek pro 

přiznání stipendia budou opatřeny z IS MUNI. Žádost je nutné podat nejpozději 

4 pracovní dny před konáním poslední součásti státní závěrečné zkoušky.  

 

Článek 6 

Stipendijní program pro podporu pomocné vědecké činnosti studentů 

 

(1) Účelem stipendijního programu je podpora zapojení studentů magisterských 

studijních programů do vědecko-výzkumné činnosti kateder a ústavů (dále 

jen „studentská pomocná vědecká síla“). 
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(2) Podmínkou pro udělení stipendia je aktivní zapojení studenta do 

vědeckovýzkumné činnosti kateder nebo ústavů, a to pod přímým vedením 

profesora nebo docenta. V odůvodněných případech může student pracovat i 

pod vedením odborného asistenta, který vykazuje trvale kvalitní vědecké 

výstupy.  

(3) O působení studenta jako studentské pomocné vědecké síly rozhoduje děkan 

nebo jím pověřený proděkan, a to na základě návrhu vedoucího katedry nebo 

ústavu. Návrh obsahuje jméno, příjmení a UČO studenta, studijní program, 

ročník, dále určení akademického pracovníka, který studenta povede a který 

za něj bude odpovídat, rámcovou oblast zapojení studenta a předpokládanou 

dobu zapojení (jeden či dva semestry). Návrh musí být podán vedoucím 

katedry či ústavu do 15. srpna pro období podzimního semestru a do 15. ledna 

pro období jarního semestru cestou vedoucího studijního oddělení.  

(4) Maximální počet studentů působících na katedře nebo ústavu nesmí 

přesáhnout 0,5násobku počtu pracovníků daného pracoviště.  

(5) Stipendium lze přiznat až do výše 2 000 Kč za kalendářní měsíc, a to s 

přihlédnutím k charakteru vědecko-výzkumné činnosti studenta. Stipendium 

je vypláceno jednorázově za aktivity vymezené v odst. 2 vykonané v období 

příslušného semestru. Pro tento stipendijní program se obdobím podzimního 

semestru rozumí září až leden, jarního semestru únor až červen.  

(6) O přiznání stipendia rozhoduje děkan fakulty. Návrh na přiznání stipendia 

předkládá akademický pracovník, pod jehož vedením student činnost 

vykonává, děkanovi fakulty prostřednictvím proděkana pro magisterské 

studium. Návrh obsahuje vedle jména a příjmení studenta, označení katedry 

či ústavu a jména a příjmení akademického pracovníka, pod jehož vedením 

byl student do vědecké činnosti zapojen, taktéž vymezení období, po které 

student vykonával činnost pomocné studentské vědecké síly a návrh výše 

stipendia s jeho odůvodněním. V odůvodnění je uvedeno zejména popis 

zapojení studenta do vědecko-výzkumné činnosti, včetně případné 

charakteristiky hmotného výsledku a možnosti způsobu ověření, vazba na 

vědecko-výzkumnou činnost fakulty, katedry, ústavu či odpovědného 

akademického pracovníka a další okolnosti důležité pro rozhodování.  Návrh 

na udělení stipendia je předkládán za období podzimního semestru do 15. 

ledna, za období jarního semestru do 15. června.  
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Část čtvrtá 

Stipendijní programy určené výhradně studentům 

magisterských studijních programů a doktorských studijních 

programů 
 

Článek 7 

Stipendijní program na podporu odborné jazykové kompetence studentů 

 

(1) Účelem stipendijního programu je podpora odborné jazykové kompetence 

studentů magisterských studijních programů a doktorských studijních 

programů v jiném než českém či slovenském jazyce (dále jen „cizí jazyk“) v 

oblasti práva.  

(2) Stipendium se přiznává za účelem náhrady nákladů, příp. jejich části, které 

student vynaložil na poplatku za úspěšné vykonání specializované a 

certifikované odborné zkoušky osvědčující znalost cizího právnického jazyka. 

(3) Stipendium je určeno výhradně k refundaci nákladů dle předcházejícího 

odstavce spojených s odbornými jazykovými zkouškami. Nelze je udělit v 

souvislosti s obecnou jazykovou zkouškou bez ohledu na její úroveň a stupeň 

náročnosti. Stipendium rovněž nelze přiznat na úhradu nákladů spojených s 

přípravou na zkoušku (např. jazykových kurzů) nebo nákladů vynaložených 

na pořízení učebních pomůcek. 

(4) Podmínkou pro udělení stipendia je úspěšné vykonání odborné jazykové 

zkoušky dle odst. 2, prokázání výše uhrazeného poplatku za zkoušku a včasné 

podání žádosti dle odstavce 6. 

(5) Stipendium se přiznává jednorázově zpravidla ve výši odpovídající poplatku 

za složení příslušné odborné jazykové zkoušky. Maximální výše stipendia činí 

6. 000,- Kč.  

(6) Stipendium přiznává děkan na žádost studenta podané do tří měsíců od 

složení zkoušky. V případech zvláštního zřetele hodných může být lhůta 

prodloužena o jeden měsíc. Žádost obsahuje kromě údajů čl. 12 odst. 4 

Stipendijního řádu MU označení a stručný popis jazykové zkoušky a datum a 

místo úspěšného vykonání zkoušky. Přílohou návrhu je potvrzení o úspěšném 

vykonání zkoušky (např. certifikát), dále doklad o zaplacení poplatku za 

zkoušku a čestné prohlášení žadatele, že poplatek za zkoušku nebyl či nebude 

refundován z jiných veřejných zdrojů. Před rozhodnutím o stipendiu si může 

děkan vyžádat překlad uděleného dokladu o vykonání zkoušky (certifikátu), 

podrobnější informace o organizátorovi zkoušky, charakteru zkoušky a jejím 

průběhu a udělené klasifikaci. 
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Článek 8 

Stipendijní program na podporu studentské publikační činnost 

(1) Účelem stipendijního programu je podpora publikační činnosti studentů 

magisterských studijních programů a doktorských studijních programů fakulty 

ve formě recenzovaných odborných článků kategorie Jimp, Jsc nebo Jost, statí 

ve sborníku kategorie Dsc a Dimp nebo ve formě odborných knih kategorie B 

a kapitol v odborných knihách kategorie C (dále jen „publikace“). Stipendium 

představuje ocenění za práci na publikaci a má motivovat studenta k 

výraznější publikační činnosti. 

(2) Stipendium lze přiznat studentovi doktorského studijního programu bez 

ohledu na formu studia.  

(3) Publikace musí splňovat parametry odborné publikace podle aktuální 

metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové 

podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením Vlády České 

republiky.  

(4) Podmínkou pro udělení stipendia je zveřejnění publikace v jedné z forem 

uvedených v odst. 1. Ve výjimečných případech se podmínka zveřejnění 

považuje za splněnou, je-li publikace přijata ke zveřejnění. Tato skutečnost 

musí být doložena potvrzením o přijetí publikace ke zveřejnění nakladatelem 

nebo vydavatelem. Splnění parametrů je zkontrolováno vedoucí Ústřední 

knihovny fakulty nebo jí pověřený pracovník. 

(5) Vydání odborné knihy může být finančně podpořeno ze zdrojů fakulty. 

Podporovaná odborná kniha musí být recenzována a vydána v renomovaném 

nakladatelství s vědeckou redakcí. O udělení podpory rozhoduje na základě 

žádosti studenta proděkan pro vědu a výzkum. V případě studenta 

doktorského studijního programu je součástí žádosti doporučení jeho 

školitele. U žádosti studenta magisterského studijního programu bude 

vyžádáno stanovisko akademického pracovníka určeného podle zaměření 

knihy.  

(6) Podpora podle tohoto opatření nebude udělena, pokud byla publikace 

studenta navrhovaná k udělení stipendia oceněna z jiných veřejných (např. 

projekt specifického výzkumu, s výjimkou projektu určeného k vydávání 

monografií, projekt GAČR, TAČR atd.), případně soukromých zdrojů (vyjma 

autorského honoráře). 

(7) Podmínkou pro přiznání stipendia je taktéž vložení publikace do repozitáře 

Masarykovy univerzity. 

 

(8) Stipendium se přiznává:  

 

a) za článek kategorie Jimp ve výši 10 000 až 15 000 Kč podle odborné úrovně 

a rozsahu; v případě časopisů z kvartilu Q1 nebo Q2 ve výši 25 000 Kč; 

b) za článek v kategorii Jsc a Jost, pokud jde o časopisy zařazené do WoS, 

Emerging Sources Citation Index (ESCI) Arts and Humanities Citation Index 

(AHCI), a u jiných srovnatelných článků kategorie Jost, ve výši 3 000 až 

 15 000 Kč podle odborné úrovně a rozsahu; 
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c) částka za odbornou knihu kategorie B: 5 000 až 20 000 Kč podle odborné 

úrovně a rozsahu; v případě prestižního zahraničního vydavatelství ve výši 

až 25 000 Kč; 

d) částka za kapitolu v odborné knize kategorie C: podíl z částky, odpovídající 

odměně za celou monografii, stanovené podle počtu stran příslušné kapitoly 

v poměru k počtu stran celé monografie. 

Děkan je oprávněn si k posouzení kritérií podle tohoto odstavce vyžádat 

vyjádření Komise pro hodnocení vědeckých výsledků fakulty. 

(9) Jestliže se na publikaci navrhované na přiznání stipendia podílelo více autorů 

studentů, stipendium se rozdělí poměrně podle jejich autorského podílu.  

(10) Stipendium a jeho výši přiznává děkan fakulty na žádost studenta, podanou 

nejpozději do 31. 8. pro publikace vydané v prvním pololetí kalendářního roku, 

a do 31. 1. následujícího roku pro publikace vydané v druhém pololetí 

předchozího kalendářního roku.  Žádost musí obsahovat vedle náležitostí dle 

čl. 12 Stipendijního řádu MU identifikační údaje dle odst. 1, vyjádření školitele 

k odborné úrovni a rozsahu publikace; návrh školitele na výši odměny a její 

zdůvodnění; vyjádření odborného pracovníka o splnění parametrů podle odst. 

3.  K žádosti musí být dále přiloženo, není-li publikace ještě publikována, 

potvrzení o přijetí publikace ke zveřejnění, a samotný publikovaný text. Je-li 

publikace přístupná i elektronicky, dostačuje odkaz na elektronickou adresu.  

 

Část pátá 

Stipendijní programy určené studentům magisterských, 

bakalářských a doktorských studijních programů 
 

Článek 9 

Stipendijní program na podporu studentské vědecké a výzkumné činnosti 

 

(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) Stipendium lze přiznat studentovi fakulty bez ohledu na studovaný studijní 

program či formu studia.  

(3) 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.  

(4) Stipendium je určeno k pokrytí účelně vynaložených nákladů spojených s účastí 

vyjma nákladů na stravování. U zahraničních konferencí nebo zahraničních akcí 
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typu moot court lze přiznat stipendium i předem, v rozsahu stanoveném v odst. 

9.  

(5) 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.  

(6) 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. 

(7) 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 hromadnými 

dopravními prostředky.  

(8) Stipendium k pokrytí nákladů spojených s účastí na konferenci lze poskytnout 

maximálně ve výši 20 000 Kč. Stipendium lze přiznat jednorázově nebo ve více 

splátkách.  

(9) 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. Jestliže se student zahraniční akce 

aktivně nezúčastnil, rozhodne děkan o odejmutí stipendia. 

(10) 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 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 určený dle studijního programu, do něhož je 

student zapsán. 

(11) Stipendium přiznává děkan na žádost studenta podanou do dvou měsíců ode 

dne konání konference nebo akce typu moot court. Žádost kromě údajů dle čl. 

12 Stipendijního řádu MU název, místo a termín konání akce, údaj(e) o 

pořadatelích s případným odkazem na internetové stránky organizátorů, název 

příspěvku (případně soutěžní práce či vystoupení) žadatele, údaje o výši 

konferenčního či účastnického poplatku a výši dalších nákladů (ubytovací 

náklady a cestovné, nutné je výši nákladů doložit příslušnými doklady), výši 
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požadovaného stipendia, čestné prohlášení o aktivní účasti na akci, není-li účast 

věrohodně prokázána jinak a v případě studentů doktorského studijního 

programu také vyjádření školitele. V případě žádosti dle odst. 6 je její součástí 

vyjádření garanta předmětu.  

Článek 10 

Stipendijní program na podporu studentských spolkových a jiných aktivit 

 

(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 

fakultě 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 

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 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) Stipendium lze přiznat studentovi fakulty, který studuje v bakalářském, 

magisterském, nebo doktorském studijním programu.  

(6) Stipendium dle odst. 1 a 2 lze přiznat studentovi, který je členem příslušného 

spolku nebo akademického senátu a který se účastnil akce splňující stanovená 

kritéria.  

(7) Stipendium dle odst. 3 je přiznáváno jako výraz ocenění mimořádné iniciativy 

studenta, která se bezprostředně týká organizační činnosti při vydávání příslušného 

časopisu nebo autorství zde zveřejněného článku. 

(8) Stipendium dle odst. 1 a 2 se zpravidla přiznává ve výši odpovídající účastnickému 

poplatku a účelně vynaloženým nákladům na ubytování a cestovné veřejnými 

hromadnými 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. Stipendium lze přiznat jednorázově 

nebo ve více splátkách.  

(9) Stipendium dle odst. 1 a 2 přiznává děkan na základě žádosti studenta. Žádost 

obsahuje vedle údajů dle čl. 12 Stipendijního řádu MU  název, místo a termín 

konání akce, údaj(e) o pořadatelích s případným odkazem na internetové stránky 

organizátorů, údaje o výši účastnického či obdobného poplatku a výši dalších 

nákladů (ubytovací náklady a cestovné), výši požadovaného stipendia, čestné 
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prohlášení o účasti na akci (popřípadě potvrzení o účasti, je-li vydáváno, 

doporučení předsedy spolku nebo akademického senátu k vyplacení stipendia s 

uvedením významu akce pro činnost spolku nebo akademického senátu. Přílohou 

žádosti jsou doklady prokazující výši nákladů a jejich skladbu.  

(10) Stipendium dle odst. 3 přiznává děkan na základě návrhu redaktora daného 

časopisu. Tento návrh obsahuje jméno a příjmení studenta, UČO, název časopisu, 

navrhovanou výši stipendia, popis činnosti studenta, odůvodnění výše stipendia. 

Děkan není návrhem na výši stipendia vázán.  

 

Část šestá 

Stipendijní programy určené výhradně studentům doktorských 

studijních programů 
 

Článek 11 

Studijní program na podporu internacionalizace pro studenty doktorských studijních programů 

 

(1) Účelem stipendijního programu internacionalizace je podpora účasti studentů 

doktorských studijních programů na: 

a) stážích a studijních pobytech na zahraničních vysokých školách, 

vědecko-výzkumných a dalších mezinárodních (evropských) 

institucích (dále jen „zahraniční pobyt“),  

b) zahraničních studijních pobytech realizovaných prostřednictvím 

programu Erasmus pro studenty doktorských studijních programů,  

c) letních školách, odborných seminářích, kurzech a školeních 

pořádaných zahraničními vysokými školami či jinými zahraničními 

odbornými institucemi (dále jen „zahraniční odborné kurzy“),  

d) letních školách, odborných seminářích, kurzech a školeních 

pořádaných v cizím jazyce s výhradní či převažující účastí zahraničních 

odborníků (dále jen „odborné kurzy v cizím jazyce“). 

(2) Podmínkou pro přiznání stipendia podle odst. 1 písm. a) je zpracování projektu 

zahraničního pobytu, v němž budou řešeny odborné otázky související 

s výzkumným zaměřením disertační práce studenta. Student ke zpracovanému 

projektu přiloží doporučující stanovisko školitele s vyjádřením k 

předpokládanému přínosu zahraničního pobytu pro řešení zpracovaného 

projektu. Přiloží také vyjádření vybrané zahraniční instituce o poskytnutí 

odborného vedení při řešení projektu. Předběžná žádost o stipendium doplněná 

o výše uvedené podklady o stipendium musí být předložena děkanovi fakulty 

nejpozději 14 dnů před zahájením zahraničního pobytu. Stipendium podle odst. 

1 písm. a) je určeno především na podporu pobytu v délce nejméně 1 měsíc, 

přičemž minimální délka pobytu je nejméně 14 dnů čerpaných souvisle. 

Stipendium je určeno k pokrytí nákladů na cestu a přiměřené ubytování, jakož 

i dalších nákladů spojených s realizací projektu. Stipendium nelze přiznat na 



13 

 

zahraniční pobyty, jejichž účelem je postgraduální vzdělávání typu LLM apod. 

Stipendium se zpravidla přiznává ve výši nákladů vynaložených na úhradu 

jízdného veřejnými hromadnými dopravními prostředky a nákladů na úhradu 

přiměřeného ubytování; stipendium může být dále zvýšeno o účelně vynaložené 

náklady spojené s plněním projektu zahraničního studijního pobytu. Maximální 

výše stipendia činí 50 000 Kč. 

(3) Stipendium dle odst. 1 písm. b) může být přiznáno studentovi, který se účastní 

zahraničního studijního pobytu prostřednictvím programu Erasmus. Podmínkou 

pro přiznání stipendia je předložení dokladu o zařazení do uvedeného programu. 

Stipendium může být přiznáno jako příspěvek k pokrytí nákladů spojených s 

cestou a přiměřeným ubytováním, které student nemůže uhradit z finančních 

prostředků poskytnutých v rámci uvedeného programu. Stipendium se zpravidla 

přiznává jako příspěvek k pokrytí odůvodněných nákladů na jízdné veřejnými 

hromadnými dopravními prostředky, přiměřené ubytování, případně dalších 

nákladů, které student vynaložil a nemůže je uhradit z finančních prostředků 

poskytnutých z programu Erasmus. Maximální výše stipendia činí 40 000 Kč v 

kalendářním roce. 

(4) Stipendium podle odst. 1 písm. c) a d) může být přiznáno za podmínky, že 

zahraniční odborný kurz (kurz v cizím jazyce) spadá svým obsahem do rámce 

studovaného programu a účast na něm je předem doporučena ve stanovisku 

školitele k jeho odborné kvalitě a přínosu pro konkrétního studenta vzhledem 

k výzkumnému zaměření jeho disertační práce. 

(5) Stipendium se zpravidla přiznává ve výši odůvodněných nákladů na školné, 

přiměřené ubytování a jízdné veřejnými dopravními prostředky. Maximální výše 

stipendia činí 20 000 Kč v kalendářním roce v případě zahraničních odborných 

kurzů a 10 000 Kč v kalendářním roce v případě odborných kurzů v cizím jazyce. 

(6) Stipendium lze přiznat jednorázově nebo ve splátkách.  

(7) K pokrytí účelně vynaložených nákladů spojených se zajištěním pobytu či kurzu 

podle odst. 1 může být stipendium (jeho část) přiznáno i před jeho zahájením, 

a to v rozsahu odpovídajícím nezbytným nákladům, které student musel 

vynaložit. V dalším rozhodnutí pak může být přiznáno stipendium ve výši 

odpovídající vynaloženým a prokázaným nákladům, které nebyly pokryty 

předchozím stipendiem.  

(8) Stipendium přiznává děkan na žádost studenta podanou do dvou měsíců ode 

dne skončení pobytu či kurzu podle odst. 1. Žádost obsahuje vedle údajů dle čl. 

12 Stipendijního řádu MU také místo, označení cílové či pořádající (zahraniční) 

instituce, dobu trvání pobytu (kurzu), údaje o výši vynaložených nákladů, výši 

požadovaného stipendia, potvrzení o absolvování pobytu (kurzu), popis 

dosaženého přínosu a výsledků pobytu (kurzu), odborné vyjádření školitele k 

dosaženému přínosu a výsledkům pobytu (kurzu) po jejich projednání se 

studentem. Děkan může stipendium nepřiznat vůbec anebo v požadované výši, 

pokud z popis dosaženého přínosu a výsledků či vyjádření školitele vyplyne, že 

účel pobytu (kurzu) nebyl naplněn.   
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Část sedmá 

Stipendijní programy určené zahraničním studentům 
 

Článek 12 

Stipendijní program na podporu krátkodobých studijních pobytů zahraničních studentů 

 

(1) Účelem stipendijního programu je podpora krátkodobých studijních pobytů 

zahraničních studentů zapsaných ke studiu do magisterských studijních 

programů, na základě dvoustranné smlouvy mezi fakultou a The John Marshall 

Law School of Chicago, Illinois, uzavřené dne 1. března 2006. 

(2) Podmínkou pro udělení stipendia je zapsání zahraničního studenta ke studiu, 

schválení studijního plánu a plnění studijních povinností z něj vyplývajících. 

Porušení těchto povinností nebo spáchání disciplinárního přestupku je 

důvodem pro odejmutí stipendia. 

(3) Výše stipendia je 8 000 Kč za kalendářní měsíc a je přiznáváno vždy na 

příslušný semestr. Stipendium lze dále přiznat ke krytí účelně vynaložených 

nákladů na ubytování po dobu studijního pobytu, a to zpravidla ve výši 

obvyklé pro ubytovací zařízení MU (Správa kolejí a menz).  

(4) Stipendium je vypláceno v měsíčních splátkách ve výplatních termínech 

Masarykovy univerzity. 

 

Část osmá 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 
 

Článek 13 

(1) Stipendia jsou přiznávána v souladu se Stipendijním řádem MU.  

(2) Zdrojem financování stipendií dle vyhlášených stipendijních programů je 

stipendijní fond fakulty, případně jiné aktuálně k tomu určené prostředky. 

(3) Kontrolou dodržování tohoto opatření, jeho prováděním, výkladem a případnou 

aktualizací pověřuji v případě studentů magisterských a bakalářských studijních 

programů proděkana pro magisterské studium, v případě studentů doktorského 

studijního programu proděkana pro doktorské studium a rigorózní řízení, pokud 

v tomto opatření není stanoveno jinak.   

(4) Zrušuje se ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření: 

Směrnice děkana č. 7/2011 Prospěchový stipendijní program magisterského studia, 

Směrnice děkana č. 2/2012 Stipendijní program na podporu prezenčního studia 

v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy. 
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Směrnice děkana č. 11/2013 Stipendijní program na získávání dovedností a znalostí 

práce s elektronickými informačními zdroji, 

Směrnice děkana č. 3/2014 Stipendijní program na podporu krátkodobých studijních 

pobytů zahraničních studentů, 

Směrnice děkana č. 1/2015 Stipendijní program na podporu projektových aktivit, a 

to ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření, 

Směrnice děkana č. 11/2017 Stipendijní program na zpracování grantového projektu, 

Opatření děkana č. 9/2018 Stipendijní program pro podporu pomocné vědecké 

činnosti studentů, 

Opatření děkana č. 10/2018 Stipendijní program na podporu odborné jazykové 

kompetence studentů, 

Opatření děkana č. 11/2018 Stipendijní program na podporu krátkodobých 

zahraničních a tuzemských studijních pobytů studentů, 

Opatření děkana č. 1/2019 Studijní program na podporu zahraničních studijních 

pobytů, 

Opatření děkana č. 8/2019 Stipendijní program na podporu studentských spolkových 

a jiných aktivit, 

Opatření děkana č. 9/2019 Stipendijní program na podporu studentské publikační 

činnosti, 

Opatření děkana č. 1/2020 Stipendijní program na podporu studentské vědecké a 

výzkumné činnosti studentů. 

(5) Řízení o žádostech a návrzích podaných před nabytím účinnosti tohoto opatření 

se dokončí podle dosavadních opatření či směrnic upravujících příslušný 

stipendijní program.  

(6) Toto opatření nabývá platnosti dnem zveřejnění. 

(7) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021.  

 

 

V Brně dne 8. 3. 2021                            doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., v. r., 

                                                                                  děkan  


