
STIPENDIJNÍ ŘÁD 
JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 

ze dne 9. ledna 2008  
 

Část první 
Základní ustanovení 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií studentům v bakalářských studijních 
programech, magisterských studijních programech, magisterských studijních programech navazujících 
na bakalářské studijní programy (dále jen „navazující studijní program“) a doktorských studijních programech 
uskutečňovaných fakultami Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen „JAMU“). 

(2) Studentům přiznává rektor, prorektor nebo děkan tato stipendia: 

a)  stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) 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“) (dále jen 
„prospěchové stipendium“), 

b) stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) až d) a § 91 odst. 4 písm. a) zákona (dále jen „mimořádné 
stipendium“),  

c) stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona (dále jen „doktorské stipendium“),   

d) stipendium podle § 91 odst. 2 písm.  d) zákona (dále jen „ubytovací stipendium“), nebo  

e) stipendium podle § 91 odst. 3 zákona (dále jen „sociální stipendium“). 

 

 

Část druhá 
Stipendia pro studenty bakalářských, magisterských a navazujících magisterských  

studijních programů 

Čl. 2 
Prospěchové stipendium 

(1) Studentům bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů, kteří 
v předcházejícím akademickém roce: 

a) dosáhli studijního průměru stanoveného směrnicí děkana,       

b) získali minimálně 60 kreditů,  

c) řádně uzavřeli do stanoveného termínu studium  příslušného ročníku, 

lze přiznat prospěchové stipendium až do výše 80 % základu vyhlášeného podle § 58 odst. 2 zákona  měsíčně.  

(2) Stipendium nelze přiznat: 

a) pokud byl student podle § 65 odst. 1 písm. b) zákona podmíněně vyloučen ze studia, 

b) studentovi, který má studium ročníku rozloženo podle individuálního studijního  plánu a to ve druhém 
roce rozložení, 

c) pokud byl student vyloučen z koleje,  

d) studentům kombinované formy studia.      

(3) Konkrétní výše prospěchového stipendia je pro příslušný akademický rok stanovena děkanem v závislosti 
na  finančních možnostech fakulty a počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání stipendia. 
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(4) Prospěchové stipendium se vyplácí v příslušném akademickém roce v měsících říjen až červen; konkrétní 
výplatní termíny stanoví směrnice kvestora. 

(5) Prospěchové stipendium se přestává vyplácet za měsíc, ve kterém: 

a) student přerušil nebo ukončil studium, 

b) bylo zjištěno, že student prokazatelně neplní studijní povinnosti, 

c) nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek.       

Čl. 3 
Mimořádné stipendium 

(1) Mimořádné stipendium je stipendium jednorázové, které lze přiznat  zejména: 

a) za vynikající studijní výsledky během celého studia podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona, 

b) za vynikající umělecké, vědecké, výzkumné  nebo další tvůrčí výsledky podle § 91 odst. 2 písm. b) 
zákona, 

c) za vynikající reprezentaci JAMU  zejména na uměleckých soutěžích a festivalech podle § 91 odst. 2  
písm. d) zákona, 

d) za významnou odbornou činnost konanou ve prospěch základního pedagogického  pracoviště, fakulty, 
JAMU  a akademické obce podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona, 

e) jako výpomoc v mimořádně tíživé sociální situaci podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona, 

f) v případech hodných zvláštního zřetele podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona. 

(2) Mimořádné stipendium může být rovněž přiznáno na podporu studia v zahraničí podle § 91 odst. 4  
písm. a) zákona v rámci institucionálně podporovaného programu. 

(3) Mimořádné stipendium lze  přiznat také jako příspěvek na cestovní náklady (jízdné, popřípadě ubytování 
a vložné) k účasti na  uměleckých soutěžích a dalších akcích při plnění studijních úkolů vyplývajících 
ze studijního plánu mimo sídlo JAMU. Konkrétní výši tohoto stipendia určí děkan v závislosti na finančních 
možnostech fakulty a výši skutečných nákladů. 

(4) Návrh na udělení mimořádného stipendia podávají děkanovi vedoucí pedagogických pracovišť zpravidla 
v polovině a na konci semestru. V případech uvedených  v odstavci 1 písm. e) a f) a v odstavci 3 rozhoduje 
děkan na základě žádosti studenta. 

(5) Mimořádné stipendium podle odstavce 1 může udělit i rektor, zpravidla při ukončení semestru, na návrh 
prorektorů nebo děkanů, v případech uvedených  v  odstavci 1 písm. e) a f) na základě žádosti studenta 
předložené cestou děkana. 

(6) Mimořádné stipendium lze přiznat i opakovaně, stipendium přiznané podle odstavce 1 písm. d) nejvýše 
dvakrát v příslušném semestru. 

 
Část  třetí 

Stipendia pro studenty doktorských studijních programů 

Čl. 4 
Doktorské stipendium  

(1) Studentům prezenční formy studia v doktorských studijních programech lze přiznat doktorské 
stipendium.  

(2) Konkrétní výši doktorského stipendia navrhuje na doporučení školitele předseda oborové rady a stanoví  
děkan v závislosti na finančním rozpočtu  fakulty  a velikosti příspěvku nebo dotace na toto stipendium 
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), a to s přihlédnutím zejména: 

a) k ročníku studia  a k dosaženým studijním výsledkům, 

b) k dosaženým výsledkům vědecké a umělecké činnosti studenta, 

c) k pedagogickým a dalším aktivitám na fakultě a JAMU. 
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(3) Výši doktorského stipendia lze upravovat i během akademického roku zejména na základě hodnocení 
výsledků studia školitelem či oborovou radou. Stipendium se vyplácí 12 měsíců. Výplatní termíny jsou 
stanoveny směrnicí kvestora. 

(4) Doktorské stipendium se přestává vyplácet za měsíc, ve kterém: 

a) student přerušil nebo ukončil studium, 

b) bylo zjištěno, že student prokazatelně neplní studijní povinnosti, 

c) nabylo právní moci  rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek, 

d) student studuje déle, než je standardní doba studia ve studijním programu. 

Čl. 5 
Mimořádné stipendium 

(1) Studentům doktorských studijních programů lze přiznat jednorázově nebo opakovaně mimořádné 
stipendium za vynikající studijní výsledky v jejich vědecké a umělecké činnosti. 

 (2) Studentům doktorských studijních programů může být přiznáno mimořádné stipendium na podporu 
studia v zahraničí v rámci institucionálně podporovaného programu. 

(3) Mimořádné stipendium lze přiznat také jako příspěvek na cestovní náklady (jízdné, popřípadě ubytování 
a vložné) k účasti na akcích vyplývajících z plnění studijních úkolů studijního plánu mimo sídlo JAMU. Výši 
mimořádného stipendia stanoví děkan v závislosti na finančních možnostech fakulty a výši skutečných nákladů. 

 

Část čtvrtá 
Ubytovací stipendium 

Čl. 6 

(1) Nárok na ubytovací stipendium vzniká studentovi: 

a) který je zapsán v akreditovaném studijním programu uskutečňovaném v prezenční formě studia, kterému 
nebylo přiznáno stipendium ministerstvem podle programu vyhlášeného podle § 91 odst. 6 zákona, 
s výjimkou stipendia pro podporu tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů při řešení 
projektů úspěšných ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol,  

b) který nepřekročil standardní dobu studia předepsanou pro studium v kterémkoliv studijním programu, 
v němž je zapsán (i souběžně zapsán), 

c) který nemá trvalé bydliště na území okresu Brno-město. 

 (2) Splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium podle odstavce  1 se ověřuje pro každé stipendijní 
období na základě údajů v matrice studentů vedené JAMU podpořených studijní agendou  programu Student. 

Čl. 7 
Stipendijní období a žádost o přiznání ubytovacího stipendia 

(1) Ubytovací stipendium se přiznává na tři období v akademickém roce (dále jen „stipendijní období“), 
z nichž první začíná 1. října a končí 31. prosince, druhé začíná 1. ledna a končí 31. března a třetí začíná 1. dubna 
a končí 30. června. Studentům, kteří splňují podmínky stanovené v čl. 6 pouze v části stipendijního období, 
se přiznává ubytovací stipendium pouze na tuto část stipendijního období, a to podílem vypočteným podle počtu 
dnů, ve kterých byly podmínky splněny. 

(2) Ubytovací stipendium pro všechna tři stipendijní období se přiznává na základě žádosti, kterou student 
podává na studijním oddělení příslušné fakulty v období stanoveném pro zápis do studia  podle harmonogramu 
akademického roku vydaného děkanem fakulty. 

(3) Formu a náležitosti žádosti o přiznání ubytovacího stipendia stanoví rektor směrnicí. Nezbytnou 
náležitostí žádosti jsou údaje nutné k zajištění výplaty stipendia v případě jeho přiznání a závazek studenta 
informovat neprodleně studijní oddělení fakulty o změně trvalého bydliště.   
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Čl. 8 
Výše ubytovacího stipendia 

Výši ubytovacího stipendia pro jednotlivá ubytovací období stanoví rektor svým rozhodnutím v závislosti 
na výši příspěvku nebo dotace, kterou JAMU obdrží od ministerstva  a na počtu studentů, kterým vznikne 
v příslušném stipendijním období nárok na toto stipendium podle čl. 6.  

Čl. 9 
Přiznání ubytovacího stipendia 

(1) Ubytovací stipendium pro příslušné stipendijní období se přiznává studentovi rozhodnutím, a to ve výši 
stanovené podle čl. 8. Rozhodnutí se doručuje studentovi do vlastních rukou prostřednictvím studijního oddělení 
fakulty, na níž je student zapsán, a to ve lhůtě stanovené  rektorem. 

(2) Jestliže rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia nebylo možno doručit ve lhůtě stanovené 
podle odstavce 1, doručí se náhradním způsobem (čl. 13 odst. 1). 

 

Část pátá 
Sociální stipendium 

Čl. 10  
Právo na sociální stipendium 

Právo na sociální stipendium má student, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního 
předpisu1, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky 
životního minima rodiny a koeficientu 1,5.  

Čl. 11  
Výše sociálního stipendia  

Výši sociálního stipendia stanovuje § 91 odst. 3 zákona. 

Čl. 12  
Přiznání sociálního stipendia  

(1) Žádost o přiznání stipendia podává student na studijním oddělení příslušné fakulty na formuláři 
stanoveném prorektorem pro studijní záležitosti. K řádně vyplněnému formuláři připojí písemné potvrzení, 
vydané na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek na dítě 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 stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí 
roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. 

(2) O přiznání sociálního stipendia rozhoduje prorektor pro studijní záležitosti. Stipendium se přiznává 
po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce, a to na měsíce říjen až červen a nejbližší 
následující měsíc září. Nárok na výplatu sociálního stipendia vzniká studentovi, který splnil podmínky stanovené 
pro vznik nároku na sociální stipendium, počínaje měsícem, v němž o přiznání sociálního stipendia řádně 
požádal. 

(3) Výplatní termíny sociálního stipendia stanoví směrnice kvestora. 

(4) Oddělení výpočetních a informačních služeb zajistí přenos informací uvedených v žádosti o přiznání 
sociálního  stipendia do agendy Student a agendy SAP. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 § 17  zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

 4



Vnitřní předpisy Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 

  

Část šestá 
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

Čl. 13 
Společná ustanovení  

(1) Pro doručování rozhodnutí o přiznání stipendia podle části druhé až čtvrté je stanoven náhradní způsob 
doručení – rozhodnutí je zveřejněno vyvěšením na úřední desce JAMU po dobu 5 dnů; poslední den této doby 
je dnem doručení rozhodnutí. 

(2) Stipendium se poskytuje bezhotovostně převodem na účet studenta vedený v českých korunách 
ve výplatních termínech stanovených směrnicí kvestora. Číslo účtu je student povinen oznámit účtárně rektorátu 
na předepsaném formuláři prostřednictvím příslušné fakulty.  

Čl. 14 
Závěrečná ustanovení  

(1) Zrušuje se Stipendijní řád JAMU v Brně ze dne 22. června 2006 registrovaný ministerstvem dne 
30. června 2005 pod čj. 24 385/2005-30 (dále jen „dosavadní stipendijní řád“) a vnitřní předpisy jej měnící 
registrované ministerstvem dne 10. listopadu 2005 pod čj. 33 746/2005-30 a dne 21. března 2006 
pod čj. 7 050/2006-30. 

(2) Zrušuje se dosavadní stipendijní řád provádějící pokyn kvestorky č. 1/2006 ze dne 12. září 
2006, o náležitostech a formě žádosti o přiznání sociálního stipendia. 

(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace ministerstvem. 

 

prof. PhDr. Václav Cejpek, v.r. 
rektor 

PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., v.r. 
předsedkyně AS JAMU 
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