Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne ……2020 pod čj. MSMT- 22545/2019-1 Stipendijní řád Akademie múzických umění
v Praze.

STIPENDIJNÍ ŘÁD
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
ZE DNE ………….2020
Akademický senát Akademie múzických umění v Praze
se podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 a § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, usnesl na tomto
Stipendijním řádu Akademie múzických umění v Praze:
- Hlava I –
Základní ustanovení
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Stipendijní řád Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU") v mezích 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") a Statutu Akademie múzických umění v Praze (dále jen
„Statut“) obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií studentům ve studijních programech
uskutečňovaných fakultami AMU.
(2) Fakulty AMU postupují při přiznávání stipendií podle zákona a tohoto stipendijního řádu; bližší
podmínky může stanovit výnos děkana, který musí být v souladu se zákonem a tímto stipendijním
řádem..
(3) Na stipendia poskytovaná studentům podle tohoto stipendijního řádu není právní nárok s výjimkou
sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona.
Čl. 2
Druhy stipendií
(1) Studentům AMU mohou být přiznána tato stipendia:
a) stipendia za vynikající studijní výsledky,
b) stipendia za vynikající umělecké, výzkumné, vývojové a inovační nebo další tvůrčí výsledky
přispívající k prohloubení znalostí,
c) stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu,
d) stipendia v případě tíživé sociální situace studenta, včetně ubytovacího stipendia,
e) stipendia v případech zvláštního zřetele hodných,
f)

stipendia na podporu studia v zahraničí,

g) stipendia na podporu studia v České republice,
h) stipendia studentům doktorských studijních programů.
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Čl. 3
Zdroje pro vyplácení stipendií
(1) Při přiznávání a vyplácení stipendií je vždy třeba dodržovat účel určení a finanční zdroj prostředků,
ze kterých se stipendia vyplácejí.
(2) Stipendia dle čl. 2 odst. 1 písm. a) – h) mohou být přiznána z příspěvku nebo dotace ze státního
rozpočtu ve smyslu ust. § 18 odst. 2 písm. a) a c) zákona. U stipendií z dotace nebo příspěvku ze
státního rozpočtu je nutné respektovat závazky přijaté s příspěvkem nebo dotací.
(3) Stipendia dle čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a d) mohou být přiznána tež ze stipendijního fondu.
(4) Stipendia dle čl. 2 odst. 1 písm. e) mohou být přiznána též z jiných zdrojů, zejména fond
provozních prostředků AMU, prostředky evropských fondů/operačních programů, dary, granty.
- Hlava II –
Podmínky přiznání stipendií
Čl. 4
Podmínky přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
(1) Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní
výsledky v předcházejícím ročníku studia.
(2) Stipendia za vynikající studijní výsledky se přiznávají za těchto podmínek:
a) student je studentem bakalářského, magisterského studijního programu (včetně
navazujícího magisterského studijního programu) v prezenční či kombinované formě studia
uskutečňovaného v českém jazyce,
b) žádný ze studijních předmětů zapsaných v předešlém ročníku studia není hodnocen
horším klasifikačním stupněm než „B" či „započteno“,
c) všechny zkoušky má složené řádně, včetně státní závěrečné zkoušky, a žádnou z
těchto zkoušek nemá složenou v opravném termínu,
d)

zápis do vyššího ročníku ve stanoveném termínu.

(3) Stipendium může být přiznáváno studentům:
a) v prvním ročníku studia v navazujícím magisterském studijním programu, a to za
vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu na AMU
nebo
b) kteří splnili podmínky v odstavci 2 písm. b) a c) po uznání předmětů absolvovaných v
předcházejícím ročníku studia studiem na jiné vysoké škole v zahraničí či v jiném studiu na
AMU.
(4) Žádost s doloženými údaji podává student nejpozději jeden měsíc po začátku akademického roku.
(5) O přiznání tohoto stipendia a jeho výši rozhoduje děkan na návrh stipendijní komise.
(6) Stipendium lze přiznat pouze studentům a to nejdéle po dobu deseti měsíců akademického roku,
ve kterém může být stipendium přiznáno. Stipendium se nepřiznává za červenec a srpen.
Čl. 5
Podmínky přiznání stipendia za vynikající umělecké, výzkumné, vývojové a inovační nebo další
tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí
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(1) Studentům může být přiznáno stipendium za vynikající umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové
nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí. Tímto druhem stipendia jsou i ceny
děkana, rektora nebo další umělecké ceny.
(2) Žádost s doklady potvrzujícími její oprávněnost může podat student nebo vedoucí katedry.
(3) O přiznání těchto stipendií a jejich výši rozhoduje děkan na návrh stipendijní komise. O přiznání
ceny děkana a její výši rozhoduje děkan na návrh kolegia děkana. O přiznání ceny rektora a její
výši rozhoduje rektor na návrh kolegia rektora. .
Čl. 6
Podmínky přiznání stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu
(1) Přiznání stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 Sb., o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) se řídí podle
pravidel příslušného projektu.
Čl. 7
Podmínky přiznání stipendia v případě tíživé sociální situace studenta
(1) Studentům může být přiznáno sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta a to
formou Fakultního sociálního stipendia a/nebo Státního sociálního stipendia.
Fakultní sociální stipendium
(2) Žádost s doklady potvrzujícími její oprávněnost podává student.
(3) O přiznání fakultního stipendia v případě tíživé sociální situace studenta (podle § 91 odst. 2 písm.
d) zákona) rozhoduje děkan na návrh stipendijní komise a po vyjádření vedoucího katedry.
(4) Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, může mu být toto stipendium
přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.
Státní sociální stipendium
(5) Sociální stipendium je možné přiznat též podle § 91 odst. 3 zákona a přiznává se studentům, kteří
mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu. Stipendium se přiznává po
standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce.
(6) Nárok na státní sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona prokazuje student písemným
potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory v souladu se zákonem o
vysokých školách. Dojde-li k takové změně této situace, že toto potvrzení již nebude odpovídat
skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně informovat.
(7) Žádost s doklady potvrzujícími její oprávněnost podává student prostřednictvím fakulty.
(8) O přiznání státního sociálního stipendia v případě tíživé sociální situace studenta rozhoduje rektor.
(9) Nárok na státní sociální stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.
Čl. 8
Podmínky přiznání Ubytovacího stipendia
(1) Ubytovací stipendium pro období, na něž se ubytovací stipendium přiznává, je přiznáno studentovi,
který ke dni vydání rozhodnutí o udělení stipendia:
a) je studentem bakalářského, magisterského (včetně navazujícího magisterského) nebo
doktorského studijního programu v prezenční formě studia; (v případě souběžně
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studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním
programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve);
b) nepřekročil standardní dobu studia a to ani v žádném ze souběžně studovaných studijních
programů; (předchozí neúspěšná studia se nezapočítávají);
c) je zapsán ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce
d) je ve studijním programu zapsán jako ve svém prvním bakalářském, magisterském
(včetně navazujícího) či doktorském studijním programu na veřejné vysoké škole v České
republice;
e) nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy.
(2) Splnění podmínek na ubytovací stipendium se ověřuje pro každé stipendijní období na základě
údajů ze Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS") vedené Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") a elektronického informačního systému AMU
(dále jen „KOS“). Ubytovací stipendium se přiznává na to konkrétní období, v němž splnil student
podmínky pro jeho přizníní po celou jeho dobu.
(3) Ubytovací stipendia se přiznávají na jednotlivá období v akademickém roce (dále jen „stipendijní
období"). následovně:
a) období 1. 10. – 31. 12.
b) období 1. 1.-31. 3.
c) období 1.4. – 30. 6.
(4) Nárok na ubytovací stipendium nemá student, který je studentem přijatým na AMU v rámci
programu ERASMUS+.
(5) Ubytovací stipendium nelze vyplácet:
a) v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté);
b) na studijní pobyty v rámci mezinárodních smluv;
c) v rámci programu AKTION a CEEPUS.
(6) Výše ubytovacího stipendia je vypočtena z částky, kterou AMU na ubytovací stipendia obdrží od
ministerstva (ukazatel U) v závislosti na počtu studentů, kteří v příslušném stipendijním období
splní kritéria pro přiznání ubytovacího stipendia.
(7) O přiznání stipendia rozhoduje rektor z moci úřední.
Čl. 9
Podmínky přiznání stipendia v případech zvláštního zřetele hodných
(1) Studentům mohou být přiznána stipendia zvláštního zřetele hodná související s
a)

vyššími než obvyklými výdaji studenta na studium. Jedná se zejména o náklady na
cestovné a ubytování při plnění studijních povinností (zejména účastí na výcvikových
kurzech, účastí na soutěžích, realizací praktických cvičení a studentských koncertů,
účastí na workshopech, festivalech, studijních pobytech), případně

b)

činností vykonanou nad rámec studijních povinností, například reprezentace AMU,
vynikající sportovní výsledky, nebo příkladné občanské činy.

(2) Žádost s doklady potvrzujícími její oprávněnost může podat student nebo vedoucí katedry, ředitel
DISKu, ředitel Studia FAMU, řešitel grantu nebo projektu, či člen Vedení AMU.
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(3) O přiznání stipendia rozhoduje děkan na návrh vedoucího katedry, ředitele DISKu, ředitele Studia
FAMU, řešitele grantu nebo projektu či některého z proděkanů nebo člena Vedení AMU.
(4) Stipendium se vyplácí z prostředků určených na akce uvedené v odstavci 1 a v souladu s pravidly
stanovenými pro jejich užití.
Čl. 10
Podmínky přiznání stipendia na podporu studia v zahraničí
(1) Žádost s doklady potvrzujícími její oprávněnost může podat student nebo koordinátor příslušného
programu.
(2) O přiznání stipendia na podporu studia v zahraničí rozhoduje a jeho výši stanoví děkan na základě
návrhu koordinátora příslušného programu, zejména ERASMUS+ nebo proděkana pro zahraniční
záležitosti.
(3) Stipendia na podporu studia v zahraničí mohou být výplacena v jiné než tuzemské měně (např.
euro).
(4) V případě, že student neabsolvuje bez důvodu zvláštního zřetele hodného celý zahraniční pobyt,
v souvislosti s kterým mu bylo přiznáno stipendium, nebo pokud nastanou skutečnosti, které
povedou ke snížení či odnětí nákladů na pobyt, jež byly hrazeny ve formě stipendia, přiznané
stipendium se přiměřeně změní. V případě, že prostředky, které jsou předmětem řízení o snížení
nebo odnětí stipendia již byly vyplaceny, uvedou se v rozhodnutí také platební údaje a lhůta pro
vrácení vyplacených prostředků.
Čl. 11
Podmínky přiznání stipendia na podporu studia v České republice
(1) Žádost s doklady potvrzujícími její oprávněnost může podat student nebo koordinátor příslušného
programu.
(2) O přiznání stipendia na podporu studia v České republice rozhoduje a jeho výši stanoví děkan na
základě návrhu koordinátora příslušného programu nebo proděkana pro zahraniční záležitosti či
proděkana pro studijní záležitosti.
Čl. 12
Podmínky přiznání stipendia studentům doktorských studijních programů
(1) Pro přiznání stipendia studentům doktorských studijních programů je nezbytné, aby student
studoval
a)

v prezenční formě studia uskutečňovaném v českém jazyce a současně

b)

ve standardní době studia (do doby studia se započtou všechny doby předchozích
neúspěšných studií v akreditovaných doktorských studijních programech).

(2) Další podmínky pro přiznání stipendia může stanovit vnitřní norma fakulty v závislosti na studijním
programu.
(3) O přiznání stipendia a jeho výši rozhoduje děkan z moci úřední na návrh předsedy oborové rady
doktorského studijního programu. O přiznání stipendia a jeho výši může rozhodout děkan i na
základě žádosti studenta podané s doklady potvrzujícími její oprávněnost.
- Hlava III –
Rozhodování o přiznání stipendia
Čl. 13
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(1) Stipendia jsou přiznávána jen na základě rozhodnutí rektora nebo děkana fakulty v souladu s § 68
odst. 3 písm. e) zákona a tímto řádem. Odvolacím orgánem je rektor.
(2) Řízení je zahájeno na základě žádosti nebo z moci úřední.
(3) Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost došla děkanovi nebo rektorovi, rozhoduje-li v prvním
stupni.
(4) Vydání rozhodnutí o přiznání stipendia z moci úřední může být prvním úkonem v řízení ve věcech
stipendia uvedená v čl. 2 odst. 1:
a) stipendia za vynikající umělecké, výzkumné, vývojové a inovační nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
b) stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu
c) ubytovací stipendia
d) stipendia v případech zvláštního zřetele hodných
e) stipendia na podporu studia v zahraničí,
f)

stipendia na podporu studia v České republice,

g) stipendia studentům doktorských studijních programů
(5) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání.
(6) Ve výrokové části rozhodnutí se uvede, zda se stipendium přiznává, ustanovení, podle nichž bylo
rozhodováno, a jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu studenta.
(7) V odůvodnění rozhodnutí se uvedou důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy,
kterými se orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních a vnitřních předpisů, a informace
o tom, jak se orgán vypořádal s předloženými návrhy. Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže
děkan nebo rektor jako orgán prvního stupně, studentovi jako jedinému účastníkovi řízení v plném
rozsahu vyhoví.
(8) 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.
(9) Na rozhodování ve věcech přiznání, snížení nebo odnětí stipendia se v případě, kdy tento řád
neobsahuje speciální úpravu použije Studijní a zkušební řád AMU, a podpůrně zákon, případně
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Čl. 14
Doručování
(1) Rozhodnutí ve věci stipendia se doručují prostřednictvím elektronického informačního systému;
za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po
zpřístupnění rozhodnutí studentovi v elektronickém informačním systému.
(2) Jestliže nebylo možné rozhodnutí ve věci stipendia doručit, rozhodnutí se doručí veřejnou
vyhláškou v souladu se správním řádem a § 69a odst. 2 zákona.
-Hlava IV –
Stipendijní komise
Čl. 15
Složení stipendijní komise
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(1) Děkan jmenuje stipendijní komisi fakulty (dále jen „komise“), která má nejméně 5 členů, jejichž
funkční období je čtyřleté.
(2) Členy komise jmenuje a odvolává děkan. Členem komise je:
a) proděkan pro studijní záležitosti (předseda komise),
b) tajemník fakulty,
c) akademický pracovník fakulty vybraný děkanem,
d) student fakulty vybraný děkanem,
e) student fakulty jmenovaný po předchozím kladném vyjádření akademického senátu
fakulty.
(3) Funkční období člena komise vzniká dnem, ke kterému byl do funkce jmenován. Funkční období
člena komise zaniká:
a) dnem, ke kterému uplyne funkční období,
b) ztrátou způsobilosti k výkonu funkce, např. ukončení studia, ukončení pracovního poměru
či funkce,
c) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává své funkce, děkanovi,
d) dnem, ke kterému byl děkanem odvolán,
e) úmrtím.
(4) Dojde-li k zániku funkce člena komise před uplynutím příslušného funkčního období, je nový člen
komise jmenován pouze na zbytek funkčního období původního člena.
(5) Je-li se zřetelem na poměr některého člena komise k projednávané věci nebo osobám, jichž se
věc týká, důvod se domnívat, že jeho zájmy jsou v rozporu se zájmy fakulty či AMU a vnitřními
předpisy a normami fakulty či AMU, je člen komise povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit
na zasedání nebo v první odpovědi při jednání per rollam.
Čl. 16
Předseda stipendijní komise
(1) Předsedou komise je proděkan pro studijní záležitosti.
(2) Předseda komise:
a) svolává a řídí zasedání komise,
b) navrhuje program jednání komise,
c) připravuje usnesení komise,
d) podepisuje dokumenty komise,
e) je oprávněn vyžadovat podklady nutné pro činnost komise,
g) může přizvat k zasedání komise hosty,
(3) Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce. Není-li jmenován předseda,
ani jím pověřený zástupce, vykonávaná činnosti dle odstavce 2 nejstarší člen komise.
Čl. 17
Zasedání stipendijní komise
(1) Komise se schází nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen neprodleně svolat zasedání
komise, požádá-li o to děkan.
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(2) Účast člena komise na zasedání je nezastupitelná.
(3) Děkan, proděkani, rektor, prorektoři, kvestor se mohou účastnit jednání komise s hlasem
poradním. Další osoby se mohou účastnit jednání, pokud jim toto právo dává tento řád nebo jim
účast umožní komise.
(4) Zasedání komise jsou neveřejná, nerozhodne-li její předseda jinak.
(5) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna či jinak účastna (videohovor) nadpoloviční většina
všech členů komise.
(6) Program jednání navrhuje předseda komise a o návrhu jsou členové informováni předem,
nejpozději s pozvánkou na jednání. Podkladové materiály k jednání budou zaslány členům komise
nejméně 5 kalendářních dnů před jednáním komise. Program jednání je schvalován při zahájení
jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni předkládat všichni
členové komise.
(7) K jednotlivým bodům programu se zpravidla koná rozprava. Předsedající uděluje členům komise
slovo v pořadí, ve kterém se přihlásili. V časové tísni má právo stanovit řečnickou lhůtu, popřípadě
diskusi ukončit, i když někteří přihlášení ještě nedostali slovo.
(8) O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje komise hlasováním. Toto se může provádět
aklamací nebo je tajné, pokud se komise o této formě hlasování dohodne předem. Pokud by si
jediný člen přál, aby hlasování bylo tajné, je mu vyhověno.
(9) Ke schválení předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů komise.
(10) Ze zasedání komise se pořizuje zápis. Zápis se zasílá děkanovi a v listinné podobě je evidován na
studijním oddělení fakulty či sekretariátu děkana.
Čl. 18
Jednání mimo zasedání (per rollam)
(1) V odůvodněných případech může komise na návrh předsedy rozhodovat mimo zasedání
(hlasování o usnesení per rollam). Rozhodovat mimo zasedání nelze o přiznání stipendia nad
hranici 30.000,-Kč
(2) Podklady včetně přesného návrhu usnesení, hlasovacího formuláře a lhůty pro vyjádření zašle
předseda komise členům komise minimálně týden předem. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje
jméno a příjmení hlasujícího a jeho hlas (ano/ne).
(3) Lhůta pro vyjádření členů komise nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.
(4) Návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovili souhlas alespoň čtyři členové komise.
(5) Součástí zápisu z nejbližšího zasedání komise je hlasovací protokol, ve kterém je uvedeno, kolik
členů bylo pro návrh, proti návrhu, nebo se hlasování v určené lhůtě nezúčastnilo.
(6) Projeví-li s tímto způsobem hlasování ve lhůtě pro vyjádření nesouhlas alespoň jeden člen komise,
nelze tímto způsobem hlasovat a musí být svoláno zasedání komise.
Čl. 19
Práva a povinnosti stipendijní komise
(1) Komise zejména:
a) posuzuje žádosti o přiznání stipendií dle tohoto řádu,včetně posuzování dokladů
potvrzujících jejich oprávněnost
b) posuzuje splnění podmínek stanovených pro přiznání stipendia dle tohoto řádu, či
vnitřních předpisů a norem AMU či fakulty
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c) navrhuje přiznání stipendií, včetně jejich výše a tyto návrhy předkládá děkanovi.
d) je oprávněna vyžádat si další podklady k projednávané věci od ostatních orgánů fakulty,
studentů, kteří jsou účastníky řízení, nebo zaměstnanců AMU.
(2) Komise fakulty při rozhodování vychází z finančních zdrojů fakulty.
(3) Návrh komise není pro děkana závazný.
- Hlava V –
Společná a závěrečná ustanovení
Čl. 20
Společná ustanovení
(1) Při stanovování výše stipendií vychází AMU a fakulty ze svých finančních zdrojů a možností, z výše
a účelu poskytnutých a disponibilních zdrojů a počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání
jednotlivých druhů stipendií.
(2) Stipendia se vyplácí v českých korunách převodem na bankovní účet studenta, který student
oznámil AMU prostřednictvím KOS. Nelze-li na studentem uvedený účet výplatu stipendia provést,
vyzve AMU studenta, aby zjednal nápravu; nestane-li se tak ani do 15 dnů od doručení výzvy, právo
studenta na přiznané stipendium zaniká.
(3) Ve výjimečných odůvodněných případech může kvestor či tajemník fakulty povolit výplatu
stipendia v hotovosti či jiné než tuzemské měně (např. euro).
(4) Stipendium může být vypláceno jako pravidelná, opakující se částka, nebo jednorázově.
(5) S výjimkou stipendia za vynikající studijní výsledky lze stipendium přiznat i vyplatit v případě, že
a)

student studium ukončil řádně absolvováním, nebo

b)

děkan rozhodl na základě žádosti studenta o přerušení studia

a účastník řízení podmínky pro přiznání stipendia splnil v době, kdy byl studentem, a v případě
stipendia přiznávaného na základě žádosti byla tato žádost podána v době, kdy byl účastník řízení
studentem.
Čl. 21
Přechodná ustanovení
(1) Řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto vnitřního předpisu, se dokončí
podle dosavadních předpisů. Bylo-li rozhodnutí před účinností tohoto vnitřního předpisu zrušeno
a vráceno k novému projednání orgánu, postupuje se podle dosavadních předpisů.
Čl. 22
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Stipendijní řád AMU registrovaný ministerstvem dne 4. ledna 2017 pod čj.MSMT304/2017.
(2) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem AMU
v Praze dne ……………………...
(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem
a účinnosti ode dne 1. ledna 2021.
doc. Jan Hančil, v. r.
rektor
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