JANÁČKOVA

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V

BRNĚ

BEETHOVENOVA 650/2, 662 15 BRNO

SMĚRNICE č. 5/2008
ze dne 14. října 2008
o grantech Rudolfa Firkušného
Rektor stanovuje na základě čl. 6 odst. 5 písm. a) Statutu JAMU následující:
Čl. 1
Grant Rudolfa Firkušného a jeho určení
(1) Grant Rudolfa Firkušného (dále jen „Grant“) je udělován Janáčkovou akademií
múzických umění v Brně (dále jen „JAMU“) na paměť světového pianisty Rudolfa
Firkušného, čestného doktora JAMU. Prostředky pro udělování Grantu JAMU darovali
Veronique Firkusny-Callegari a Igor Firkusny (dále jen „Zakladatelé“).
(2) Grant je určen v souladu s vůlí Zakladatelů na podporu vzdělávání a umělecké tvorby
všech studentů JAMU. Grant je možno udělit k podpoře zahraničního studijního pobytu
studenta, který poskytne účastníkovi 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“).
(3) Prostředky pro poskytování Grantu mohou být navýšeny zejména sponzorskými dary,
nadačními příspěvky atp.
Čl. 2
Žádost o udělení grantu
(1) Student, který má zájem o udělení Grantu, podá rektorovi JAMU písemnou žádost,
v níž uvede:
a) charakteristiku aktivity, o jejíž podporu usiluje (studium, workshop, studijní nebo
umělecká stáž atp.),
b) cíl, k němuž pobyt směřuje (např. nastudování uměleckého díla, absolvování kurzu u
významného pedagoga atp.),
c) přehled svých dosavadních tvůrčích aktivit,
d) výši finančních prostředků, které je třeba do zahraničního pobytu investovat (náklady na
ubytování, přímé náklady na studium, tj. např. poplatek za kurz, školné, které je třeba
zaplatit atp.) a
e) bankovní spojení, na nějž požaduje Grant v případě vyhovění žádosti vyplatit.
(2) Žádost je třeba doložit potvrzením, že žadatel je k vykonávání aktivity, o jejíž
podporu žádá, přijat.
(3) Žádost je nutno rektorovi doručit nejpozději 14 před zahájením Pobytu. Ve
výjimečných a okolnostmi odůvodněných případech lze podporu udělit po zahájení Pobytu,
případně po jeho skončení.

Čl. 3
Rozhodování o udělení grantu
(1) O udělení Grantu rozhoduje rektor na základě doporučení komise složené z
prorektorů a kvestora JAMU. Tato komise posoudí kvalitu a mimořádnost aktivity, o jejíž
podporu je žádáno, a navrhne rektorovi, zda Grant udělit či nikoliv a případně v jaké výši.
Komise si může vyžádat stanovisko fakulty, především ke studijnímu profilu uchazeče.
(2) V rozhodnutí rektor JAMU uvede účel Pobytu, dobu jeho trvání, výši přiděleného
Grantu a upozornění na povinnost prokázat jeho účelné vynaložení a případně Grant nebo
jeho část vrátit.
(3) Udělení Grantu je darem JAMU studentovi, na který není právní nárok a jehož
udělení či neudělení spočívá na volném uvážení rektora. Rozhodnutí rektora je proto konečné,
není výkonem veřejné moci a nelze proti němu podat opravné prostředky.
Čl. 4
Vyplacení Grantu
Souhlas s podmínkami udělení Grantu, které jsou uvedeny v rozhodnutí o jeho přidělení,
potvrdí student tím, že jej podepíše. Grant bude studentovi vyplacen převodem na účet, jehož
bankovní spojení uvedl v žádosti.
Čl. 5
Zpráva o průběhu pobytu
(1) Do 14 dnů od skončení Pobytu podá 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.
(2) Přílohou zprávy je vyúčtování uděleného Grantu a doložení dokladů (stvrzenky,
faktury, atp.) prokazujících účelné vynaložení Grantu na Pobyt uvedený v rozhodnutí rektora
o jeho přidělení.
(3) Část Grantu, jejíž účelné vynaložení na Pobyt uvedený v rozhodnutí rektora o jeho
přidělení student neprokáže, je povinen vrátit.
Čl. 6
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2008. Účinnost této směrnice zaniká
dnem, kdy budou vyčerpány prostředky pro jeho udělování.

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

