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SMĚRNICE 

ze dne 12. prosince 2018 
o grantech Rudolfa Firkušného  

Rektor vydává na základě čl. 8 písm. a) a čl. 111 Statutu JAMU a čl. 16 Stipendijního řádu 
JAMU následující směrnici: 

Čl. 1 

Grant Rudolfa Firkušného 
(1) Grant Rudolfa Firkušného (dále jen „grant“) je stipendium přiznávané rektorem ve 

stipendijním programu na paměť světového pianisty Rudolfa Firkušného, čestného doktora 
JAMU.  

(2) Počáteční prostředky pro přiznávání grantu JAMU darovali Veronique Firkusny-
Callegari a Igor Firkusny (dále jen „zakladatelé“). Grant je určen v souladu s vůlí zakladatelů 
na podporu vzdělávání a umělecké tvorby všech studentů JAMU. Prostředky pro poskytování 
grantu mohou být navýšeny zejména sponzorskými dary, nadačními příspěvky atp. 

(3) Grant je možno přiznat k podpoře zahraničního studijního pobytu studenta, který 
studentovi poskytne mimořádnou vzdělávací příležitost a vede k rozšíření jeho znalostí a 
tvůrčích dovedností v oblasti studovaného oboru, a který mu nepřináší majetkový prospěch 
(dále jen „pobyt“). 

Čl. 2 

Podnět k přiznání grantu 
(1) Kterýkoli člen akademické obce může rektorovi JAMU podat podnět k přiznání 

grantu, v němž uvede 
a) identifikační údaje studenta, jemuž by měl být grant přiznán, 
b) charakteristiku aktivity studenta, která má být podpořena (studium, workshop, studijní 

nebo umělecká stáž atp.),  
c) cíl, k němuž pobyt směřuje (např. nastudování uměleckého díla, absolvování kurzu u 

významného pedagoga atp.), 
d) přehled dosavadních tvůrčích aktivit studenta,  
e) výši finančních prostředků, které je třeba k uskutečnění pobytu studenta (náklady na 

ubytování, přímé náklady na studium, tj. např. poplatek za kurz, školné, které je třeba 
zaplatit atp.). 
(2) Přílohou podnětu je potvrzení o přijetí studenta k pobytu, jehož podpora je 

podněcována. 

(3) Podnět je nutno rektorovi doručit nejpozději 14 před zahájením pobytu. Ve 
výjimečných a okolnostmi odůvodněných případech tak lze učinit i po zahájení pobytu, 
případně po jeho skončení. 
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Čl. 3 

Rozhodování o přiznání grantu 
(1) O přiznání grantu rozhoduje rektor z moci úřední na základě doporučení komise 

složené z prorektorů a kvestora JAMU. Rektor předá komisi podněty, které obdržel. Komise 
nebo rektor si mohou vyžádat stanovisko fakulty ke grantu, jehož přiznání zvažuje, a ke 
studijním výsledkům a tvůrčím výstupům studenta, jemuž se zvažuje grant přiznat. Komise 
navrhne rektorovi, zda grant přiznat či nikoliv a případně v jaké výši. 

(2) Ve výrokové části rozhodnutí o přiznání grantu rektor krom náležitostí dle 
stipendijního řádu uvede, k jakému pobytu se grant přiznává a jako vedlejší výrok povinnost 
grant nebo jeho odpovídající část vrátit, neuskuteční-li se pobyt, uskuteční-li se v menším 
rozsahu, nebude-li grant nebo jeho část použita na úhradu nákladů pobytu nebo student řádně 
a včas nepodá zprávu o průběhu pobytu. 

Čl. 4 

Zpráva o průběhu pobytu 

 Do 14 dnů od skončení pobytu je povinen podat student rektorovi JAMU písemnou 
zprávu o jeho průběhu a výsledcích. Zpráva může být případně doplněna přílohou se 
záznamem uměleckého výkonu, který byl výstupem pobytu atp. 

Čl. 5 

Zrušovací a závěrečná ustanovení 
(1) Zrušuje se směrnice č. 5/2008, o grantech Rudolfa Firkušného, ze dne 14. října 2008. 

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 

prof. Mgr. Petr Oslzlý, v.r. 
rektor 
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