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SMĚRNICE 
ze dne 17. prosince 2018 
o Ceně rektora JAMU 

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

Čl. 1 

Cena rektora JAMU 

Cena rektora JAMU (dále jen „cena“) je stipendium ve výši 30.000,- Kč přiznávané 
rektorem ve stipendijním programu každoročně jednomu studentovi JAMU jako ocenění jeho 
mimořádných uměleckých úspěchů v daném akademickém roce. 

Čl. 2 

Podnět k udělení ceny 
(1)  Děkan každé fakulty může předložit rektorovi nejpozději 31. května podnět 

obsahující nejvýše jeden návrh na přiznání ceny. 
(2)  Podnět musí u každého návrhu obsahovat jednoznačné vymezení uměleckého 

úspěchu, jeho charakteristiku a ohlas v médiích a údaje o studentovi, který jej dosáhl. Děkan 
návrh rovněž představí na prvním červnovém Kolegiu rektora. 

Čl. 3 

Projednání návrhů 

Návrhy projednává Vedení JAMU a doporučí rektorovi kandidáta na cenu. 

Čl. 4 

Rozhodování o přiznání ceny 

O přiznání ceny rozhoduje rektor z moci úřední na základě doporučení Vedení JAMU a 
dle stipendijního řádu JAMU; podněty ani doporučením Vedení JAMU není vázán. Děkan 
může obdobným způsobem ocenit další na fakultě nominované studenty za podmínek 
stanovených stipendijním řádem. 

Čl. 5 

Zrušovací a závěrečná ustanovení 
(1) Zrušuje se směrnice č. 6/2015, o návrzích na Cenu rektora JAMU. 
(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 

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