VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ
ze dne 22. června 2017
stipendijní řád
Akademický senát schválil na návrh Jeho Magnificence pana rektora prof. Ing. MgA. Ivo
Medka, Ph.D., tento vnitřní předpis Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen
„JAMU“):
ČÁST PRVNÍ
PRÁVNÍ ÚPRAVA
Čl. 1
Právní předpisy a stipendijní řád
(1) Stipendia upravuje § 91 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“). Další úpravu stipendií a řízení ve věcech jejich přiznání obsahuje především § 62
odst. 1 písm. i), § 68 a 69a odst. 2 a 3 zákona.
(2) Stipendijní řád upravuje stipendia, podmínky pro jejich přiznávání a podrobnosti řízení
ve věcech přiznání stipendia.
ČÁST DRUHÁ
STIPENDIA A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁVÁNÍ
HLAVA I
Obecná ustanovení
Čl. 2
Právo na stipendium
Student má právo na stipendium z prostředků JAMU, splní-li podmínky pro jeho přiznání
stanovené v tomto vnitřním předpisu.
Čl. 3
Obecné podmínky přiznání stipendia
(1) Podmínkou přiznání stipendia s výjimkou nárokového sociálního stipendia je
dostatečná výše k jeho výplatě určených prostředků v rozpočtu JAMU nebo její součásti, z níž
má být stipendium hrazeno.
(2) Stipendium se nepřizná, jestliže studentovi z týchž důvodů bylo přiznáno stipendium
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).
(3) Stipendium se nepřizná, nemá-li student v elektronickém informačním systému JAMU
(dále jen „informační systém“) uveden bankovní účet pro jeho výplatu.
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Stipendijní období
(1) Stipendijní období je období, za nějž či v němž se posuzuje naplnění podmínek pro
přiznání stipendia.
(2) Přestane-li osoba, které bylo stipendium přiznáno, splňovat ve stipendijním období
podmínky pro jeho přiznání, dnem, kdy se tak stane, nárok na stipendium zaniká a jeho výplata
se ukončí.
Čl. 5
Výplata stipendia
Sociální, ubytovací a doktorská stipendia se vyplácí ve výplatních termínech stanovených
rozhodnutím kvestora. Ostatní stipendia se vyplácí bez zbytečného odkladu po jejich přiznání.
HLAVA II
STIPENDIA
Čl. 6
Prospěchové stipendium
(1) Prospěchové stipendium se přiznává studentovi za vynikající studijní výsledky během
stipendijního období, kterým je celé studium. Prospěchové stipendium se přizná studentovi,
který dosáhl celkového studijního průměru nejméně 95 bodů a složil státní zkoušku s
hodnocením „prospěl s vyznamenáním“.
(2) Výše prospěchového stipendia činí 7.000,- Kč.
Čl. 7
Stipendium za tvůrčí výsledky
(1) Stipendium za tvůrčí výsledky se přizná studentovi, který dosáhl vynikající vědecké,
výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení
znalostí, zejména za:
a) vynikající reprezentaci JAMU zejména na uměleckých soutěžích a festivalech,
b) za významnou odbornou činnost ve prospěch pedagogického pracoviště, fakulty, JAMU
nebo akademické obce JAMU.
(2) Stipendium podle odstavce 1 písm. b) lze studentovi přiznat nejvýše dvakrát za semestr.
Čl. 8
Stipendium na specifický vysokoškolský výzkum
Stipendium na specifický vysokoškolský výzkum může být studentovi přiznáno na
výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací1), a to na základě přijetí projektu v studentské grantové soutěži na JAMU.
1)

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Sociální stipendium
Sociální stipendium může být studentovi přiznáno v případě tíživé sociální situace
studenta.
Čl. 10
Nárokové sociální stipendium
(1) Sociální stipendium se vždy přizná studentovi, který má nárok na přídavek na dítě podle
zvláštního právního předpisu2), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku
na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na sociální
stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.
(2) Nárokové sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v
akademickém roce; měsíční výše nárokového sociálního stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše
základní sazby minimální mzdy3) za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje
na celé desetikoruny nahoru.
(3) Nárok na sociální stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na
jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny
zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin
částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání nárokového
sociálního stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny
zjišťován.
Čl. 11
Mimořádné stipendium
Mimořádné stipendium může být studentům přiznáno v případech zvláštního zřetele
hodných, zejména
a) v prokázané výši cestovních nákladů účasti studenta na
1. umělecké soutěži, nebo
2. akci při plnění studijních úkolů vyplývající ze studijních plánů,
b) pro finanční zajištění projektů podporujících rozvoj JAMU při uskutečňování
akreditovaných studijních programů a s nimi spojené vzdělávací či umělecké činnosti.
Čl. 12
Stipendium na podporu studia
Stipendium na podporu studia může být studentům přiznáno
a) na podporu studia v zahraničí v rámci institucionálně podporovaného studijního programu,
nebo
b) v České republice.

2)

§ 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
3)
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Ubytovací stipendium
(1) Ubytovací stipendium se přizná studentovi, který
a) je zapsán ke studiu v prezenční formě studia,
b) nepřekročil standardní dobu studia,
c) nemá trvalý pobyt v okrese Brno-město.
(2) Stipendijní období ubytovacího stipendia se skládá z ubytovacího období
a) prvního od 1. října do 31. prosince,
b) druhého od 1. ledna do 31. března, a
c) třetího od 1. dubna do 30. června.
(3) Ubytovací stipendium se přiznává na celé stipendijní období nebo jeho zbývající část,
vyplácí se za jednotlivá ubytovací období. Výši ubytovacího stipendia pro jednotlivá stipendijní
období stanoví rozhodnutí rektora. Bude-li student splňovat podmínky pro přiznání
ubytovacího stipendia jen po část ubytovacího období, přizná se mu poměrná část ubytovacího
stipendia.
HLAVA III
Stipendia v doktorském studijním programu
Čl. 14
Doktorské stipendium
(1) Doktorské stipendium může být přiznáno studentům doktorských studijních programů
v prezenční formě studia po standardní dobu studia, zejména se zohledněním:
a)
b)
c)
d)

výše příspěvku nebo dotace na toto stipendium,
doporučení školitele a oborové rady,
ročníku studia studenta,
studentem dosažených studijních výsledků.
(2) Stipendijním obdobím doktorského stipendia je akademický rok.
Čl. 15
Další stipendia

Studentům doktorských studijních programů lze kromě doktorského stipendia přiznat také
stipendium za tvůrčí výsledky, stipendium na podporu studia v zahraničí a mimořádné
stipendium, zejména za studentem dosažené výsledky tvůrčí činnosti a pedagogické a další
aktivity studenta na fakultě a JAMU; ostatní stipendia dle hlavy druhé se studentům
doktorského studijního programu nepřiznávají.
HLAVA IV
Stipendijní programy
Čl. 16
(1) Rektor nebo děkan může vyhlásit stipendia ve stipendijním programu nad rámec
stipendií dle hlavy druhé a třetí.
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stipendia, jeho výše nebo způsob jejího určení a lhůta pro podání žádostí.
ČÁST TŘETÍ
ŘÍZENÍ VE VĚCECH PŘIZNÁNÍ STIPENDIA
HLAVA I
Řízení v prvním stupni
Čl. 17
Orgán příslušný v prvním stupni
Orgánem příslušným v prvním stupni k rozhodnutí ve věcech přiznání stipendia
a) na návrh je děkan,
b) v ostatních případech ten orgán, který rozhodnutí o přiznání stipendia vydal.
Čl. 18
Účastník řízení
Účastníkem řízení o přiznání stipendia je pouze student, o jehož stipendium jde.
Čl. 19
Návrh na zahájení řízení
(1) Návrh podává
a) v případě prospěchového, sociálního, ubytovacího a mimořádného stipendia student,
b) v ostatních případech vedoucí pedagogického pracoviště.
(2) Z návrhu musí být patrno
a) kdo je činí,
b) jaké stipendium se navrhuje přiznat,
c) v čem je spatřováno naplnění důvodu pro přiznání stipendia a jaké doklady tato tvrzení
prokazují.
Čl. 20
Podání návrhu
Návrh se podává orgánu příslušnému k rozhodnutí elektronicky prostřednictvím
informačního systému. Doklady lze dodat v listinné podobě na podatelnu příslušné součásti
JAMU.
Čl. 21
Zahájení řízení
(1) Řízení je zahájeno dnem, kdy JAMU došel od k tomu oprávněné osoby návrh na
přiznání stipendia. Nemá-li návrh potřebné náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve JAMU
navrhovatele k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
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úřední; v takovém případě je vydání rozhodnutí prvním úkonem JAMU v řízení o přiznání
stipendia.
Čl. 22
Posouzení podmínek pro přiznání stipendia
(1) Splnění podmínek pro přiznání stipendia se posuzuje za stipendijní období, je-li
stanoveno, jinak případ od případu.
(2) JAMU není povinna před vydáním rozhodnutí ve věci vyrozumět studenta o možnosti
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a právo nahlížet do spisu náleží studentům až po oznámení
rozhodnutí.
Čl. 23
Zastavení řízení
(1) Řízení o žádosti orgán usnesením zastaví, jestliže
a)
b)
c)
d)
e)

žadatel vzal žádost zpět,
byla podána žádost zjevně právně nepřípustná,
žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení,
o téže věci z téhož důvodu již bylo zahájeno jiné řízení nebo rozhodnuto,
žadatel zemřel.

(2) Řízení vedené z moci úřední orgán usnesením zastaví, jestliže v řízení odpadl jeho
důvod, zejména jestliže účastník zemřel. Toto usnesení se pouze poznamená do spisu.
Čl. 24
Rozhodnutí
(1) Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě s razítkem a podpisem osoby, která
rozhodnutí vydala. Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení o možnosti
podat odvolání.
(2) Ve výrokové části se uvede, zda se stipendium přiznává, právní ustanovení, podle nichž
bylo rozhodováno a jméno, příjmení a datum narození studenta.
(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy,
kterými se orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom,
jak se orgán vypořádal s návrhy studenta. Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže orgán
prvního stupně návrhu studenta v plném rozsahu vyhoví.
(4) V poučení se uvede, že proti rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho oznámení, že o odvolání rozhoduje rektor a že se odvolání podává rektorovi, nebo
rozhodoval-li v prvním stupni děkan, rektorovi prostřednictvím děkana. Odkladný účinek
odvolání nelze vyloučit.
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Odvolací řízení
Čl. 25
Podání odvolání
(1) Student může proti rozhodnutí podat do 30 dnů ode dne jeho oznámení odvolání, ledaže
se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně vzdal. Zmeškání podání odvolání nelze
prominout.
(2) Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
(3) Odvolání musí obsahovat
a) kdo je činí (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu),
b) které věci se týká,
c) proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li
v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá
zrušení celého rozhodnutí.
Čl. 26
Postup po podání odvolání
(1) Orgán prvního stupně může odvoláním napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud
tím plně vyhoví odvolání. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.
(2) Neshledá-li orgán JAMU, který napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro postup
podle odstavce 1, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne
doručení odvolání.
Čl. 27
Nova
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání
nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo
důkazy, které student nemohl uplatnit dříve. Namítá-li student, že mu nebylo umožněno učinit
v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Čl. 28
Odvolací orgán
Odvolacím orgánem je rektor. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení,
které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy JAMU a fakulty
a jeho správnost. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad
napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží.
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Rozhodnutí o odvolání
(1) Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá rektor ve lhůtě 30 dnů. Lhůta počíná běžet dnem
předání spisu rektorovi k rozhodnutí. Rektor nemůže změnit napadené rozhodnutí v neprospěch
odvolatele, ledaže je napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy nebo veřejným
zájmem.
(2) Jestliže rektor dojde k závěru, že napadené rozhodnutí děkana je v rozporu s právními
předpisy, vnitřními předpisy JAMU nebo fakulty nebo že je nesprávné,
a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,
b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání děkanovi; v
odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví rektor právní názor, jímž je děkan, který napadené
rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán, anebo
c) napadené rozhodnutí nebo jeho část změní.
(3) Jestliže rektor zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez
dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví. Opožděné nebo nepřípustné odvolání rektor
zamítne.
(4) Neshledá-li rektor důvod pro postup podle odstavce 2 nebo 3, odvolání zamítne a
napadené rozhodnutí potvrdí. Jestliže rektor změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti,
ve zbytku je potvrdí.
Čl. 30
Návazná opatření
Orgány JAMU nebo její součásti přijmou v návaznosti na rozhodnutí rektora v případě
potřeby taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí
způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny.
HLAVA III
Společná ustanovení
Čl. 31
Doručování
Rozhodnutí a další písemnosti ve věci přiznání stipendia se studentům doručují
prostřednictvím informačního systému; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém
případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí studentovi v informačním
systému.
Čl. 32
Zásady
Základní zásady činnosti správních orgánů1) se použijí i na řízení ve věcech přiznání
stipendia.

1)

§ 2 až 8 správního řádu
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USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 33
Společná ustanovení
(1) Studentem se rozumí student zapsaný do studijního programu uskutečňovaného JAMU
nebo její fakultou.
(2) Stipendia se vyplácí převodem na tuzemský bankovní účet studenta, který student
oznámil JAMU prostřednictvím informačního systému. Nelze-li na studentem ke dni vydání
rozhodnutí jím v informačním systému uvedený účet výplatu stipendia provést, vyzve JAMU
studenta, aby zjednal nápravu; nestane-li se tak ani do 15 dnů od výzvy, právo studenta na
přiznané stipendium zaniká.
Čl. 34
Přechodná ustanovení
Řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto vnitřního předpisu, se
dokončí podle dosavadních předpisů. Bylo-li rozhodnutí před účinností tohoto zákona zrušeno
a vráceno k novému projednání orgánu, postupuje se podle dosavadních předpisů.
Čl. 35
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Stipendijní řád Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ze dne 9. ledna
2008, který byl registrován ministerstvem dne 1. února 2008 pod čj. 1 789/2008-30.
Čl. 36
Účinnost
Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem jeho registrace ministerstvem a účinnosti
druhým dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl platnosti.

prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., v.r.
rektor

prof. PhDr. Silva Macková, v.r.
předsedkyně AS JAMU
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