
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 
 

Opatření děkana č. …/2016 

Změna opatření děkana č. 23/2015, 

Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze 

stipendijního fondu na žádost studentů na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 

 

Čl. 1 

Změna opatření děkana č. 23/2015, Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a 

stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost studentů na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 

V čl. 5 se na konec vkládá nový odstavec 6, který zní: „V případě, že je přiznávána jen poměrná 

část prokázaných opodstatněných nákladů dle tohoto opatření a takto určená částka vychází na 

jednotky korun či haléře, zaokrouhluje se tato částka vždy na celé desítky korun směrem 

nahoru.“ 

 

Čl. 2 

Závěrečná ustanovení 

1. Součástí tohoto opatření je Příloha 1 – Úplné znění opatření děkana č. 23/2015, Přiznávání 

a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost 

studentů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

2. Návrh tohoto opatření projednala v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 5 

Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 

v platném znění, stipendijní komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne …. 

2. 2016. 

3. Návrh tohoto opatření projednal v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 5 Pravidel 

pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění, 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne …. 2. 2016. 

4. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne …. 2. 2016. 

 

 

V Praze dne …. 2. 2016 

 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 

děkanka FF UK 

  



Příloha 1 – Úplné znění opatření děkana č. 23/2015 

 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 
 

Opatření děkana č. 23/2015  

Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze 

stipendijního fondu na žádost studentů na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 

ve znění opatření děkana č. …/2016 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Toto opatření upravuje v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 1 písm. c) a d) a čl. 8a odst. 2 

Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Stipendijní 

řád“), a ustanovením čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 5 Pravidel pro přiznávání stipendií na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“), 

podmínky pro přiznání a postupy související s administrací některých druhů účelových 

stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu přiznávaných na základě žádostí 

studentů (dále též společně jen „stipendia“) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“). Postupy týkající se přiznávání ostatních druhů 

účelových stipendií nejsou tímto opatřením dotčeny. 

2. Podmínky a postupy stanovené v tomto opatření navazují na ustanovení § 91 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 o vysokých školách“), a dále 

doplňují a upřesňují ustanovení uvedená ve Stipendijním řádu a v Pravidlech. 

 

Část I 

Podmínky pro přiznávání jednotlivých druhů stipendií 

Čl. 2 

Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. c) Stipendijního řádu 

Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. c) Stipendijního řádu lze přiznat v rámci 

stanoveného limitu1, neexistují-li překážky poskytnutí stipendia dle čl. 8 Stipendijního řádu, 

jako příspěvek na pokrytí nákladů na studium v zahraničí či praxi v České republice nebo 

v zahraničí 

a) ve výši až 100 % prokázaných opodstatněných nákladů dle tohoto opatření, je-li 

výsledkem výstup publikovaný či přijatý k recenznímu řízení, 

                                                 
1 Dle čl. 5 odst. 2 Stipendijního řádu činí limit stipendia dle odst. 1 písm. c) 60 000,- Kč. 



b) ve výši až 60 % prokázaných opodstatněných nákladů dle tohoto opatření, v 

případě získání v poměru k délce trvání přiměřeného počtu mezinárodně uznatelných 

kreditů za studijní povinnosti či jejich obdoby, 

c) ve výši až 60 % prokázaných opodstatněných nákladů dle tohoto opatření, v 

případě aktivní reprezentace fakulty na letní škole ve formě ústní prezentace, posteru 

apod., 

d) ve výši až 20 % prokázaných opodstatněných nákladů dle tohoto opatření, v případě 

činnosti související s přípravou závěrečné práce, článku, monografie apod. (např. 

studium či shromažďování pramenů v zahraničních knihovnách či archivech, apod.) bez 

publikačního výstupu. 

 

Čl. 3 

Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu 

Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu lze přiznat v rámci 

stanoveného limitu2, neexistují-li překážky poskytnutí stipendia dle čl. 8 Stipendijního řádu, 

v případech zvláštního zřetele hodných jako příspěvek na pokrytí nákladů při účasti na 

pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti či mezinárodní spolupráci v České republice nebo 

v zahraničí, 

a) ve výši až 100 % prokázaných opodstatněných nákladů dle tohoto opatření, je-li 

výsledkem výstup publikovaný či přijatý k recenznímu řízení, 

b) ve výši až 100 % prokázaných opodstatněných nákladů dle tohoto opatření, v 

případě aktivní reprezentace fakulty na konferenci, workshopu či obdobné akci ve 

formě ústní prezentace, posteru apod., 

c) ve výši až 50 % prokázaných opodstatněných nákladů dle tohoto opatření, v případě 

terénního výzkumu bez publikačního výstupu, 

d) ve výši až 20 % prokázaných opodstatněných nákladů dle tohoto opatření, v případě 

pasivní reprezentace fakulty na konferenci, workshopu či obdobné akci. 

 

Čl. 4 

Stipendium hrazené ze stipendijního fondu podle čl. 8a odst. 2 Stipendijního řádu 

Stipendium hrazené ze stipendijního fondu podle čl. 8a odst. 2 Stipendijního řádu lze přiznat, 

neexistují-li překážky poskytnutí stipendia dle čl. 8 Stipendijního řádu, jako  

a) příspěvek na pokrytí nákladů spojených se zcela výjimečnými studijními, vědeckými, 

sportovními či uměleckými výsledky, úspěšnou reprezentací univerzity nebo 

příkladnými občanskými činy, obdobně podle podmínek vztahujících se na stipendia dle 

čl. 5 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu uvedených v čl. 3 tohoto opatření, 

                                                 
2 Dle čl. 5 odst. 2 Stipendijního řádu činí limit stipendia dle odst. 1 písm. a) nebo d) celkově 82 000,- Kč. 



b) navýšení stipendia uvedeného v čl. 5 odst. 1 písm. c) Stipendijního řádu, resp. v čl. 3 

tohoto opatření, za předpokladu splnění stejných podmínek, které platí pro toto 

stipendium, a zároveň se bude jednat o aktivitu s výjimečnými výsledky. 

 

Čl. 5 

Společná ustanovení 

1. Přiznání stipendií není možné žádat a stipendia nelze přiznat, pokud bylo na tutéž aktivitu, 

resp. pokrytí nákladů s ní souvisejících, přiznáno jiné stipendium či poskytnuty finanční 

prostředky z jiných zdrojů, jako jsou zejména Vnitřní granty FF UK, program Erasmus+, 

Fond mobility, apod., a to ani v případě, že finanční prostředky takto poskytnuté nepokryly 

veškeré náklady s aktivitou související. 

2. Přiznání stipendií je možné žádat a stipendia lze přiznat pouze na náklady bezprostředně 

související s daným účelem a tento účel musí úzce souviset se studiem příslušného studenta. 

3. Za opodstatněné náklady se pokládají u aktivit, které nepřekročí délku trvání dvacet jedna 

dní, resp. třicet jedna dní v případně letní školy, 

a) náklady na dopravu do a z místa konání aktivity (vlak druhá třída, autobus, letadlo 

ekonomická třída) a v místě konání aktivity (městská hromadná doprava), 

b) náklady na ubytování do výše 1 000,- Kč za jednu noc, 

c) konferenční poplatek, 

d) cestovní pojištění, 

e) další prokazatelně nezbytné náklady pro účast na dané aktivitě. 

4. Za opodstatněné náklady se pokládají u aktivit, které překročí délku trvání dvacet jedna dní, 

resp. třicet jedna dní v případně letní školy, pouze náklady na dopravu do a z místa konání 

aktivity (vlak druhá třída, autobus, letadlo ekonomická třída). 

5. Přiznání stipendia není možné žádat a stipendium nelze přiznat na tyto náklady: 

a) výdaje za stravu, 

b) školné a obdobné poplatky, 

c) výdaje za jazykové kurzy, které lze absolvovat v rámci fakulty, 

d) výdaje za knihy, elektronika a další podobné vybavení, které se nestane majetkem 

fakulty, 

e) výdaje za doprovod další osobou. 

6. V případě, že je přiznávána jen poměrná část prokázaných opodstatněných nákladů dle 

tohoto opatření a takto určená částka vychází na jednotky korun či haléře, zaokrouhluje se 

tato částka vždy na celé desítky korun směrem nahoru. 

 

 



Část II 

Postup při přiznávání a vyplácení stipendií 

Čl. 6 

Podoba žádosti 

1. Žádost o přiznání stipendia musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení studenta, 

b) datum narození, 

c) číslo studenta, 

d) studijní obor, jehož se žádost týká, 

e) formu studia (prezenční, kombinovaná), 

f) typ studijního programu (bakalářský, magisterský, doktorský), 

g) kontaktní adresu, 

h) e-mailovou adresu, 

i) číslo bankovního účtu, na který by mělo být stipendium případně vyplaceno, 

j) o jaké stipendium student žádá, 

k) na základě jakých skutečností student o stipendium žádá, 

l) odůvodnění výše žádaného stipendia, resp. jednotlivých částek v případě příspěvku na 

vynaložené náklady. 

2. K žádosti o přiznání stipendia musejí být přiloženy doklady dosvědčující tvrzené 

skutečnosti, zejména: 

a) originály účetních dokladů k vynaloženým nákladům, 

b) v případě letenky i palubní vstupenka, 

c) v případě žádosti o stipendium dle čl. 2 písm. a) a dle čl. 3 písm. a) tohoto opatření kopie 

publikace či odkaz na její elektronickou verzi, či odkaz na Souborný katalog ČR, resp. 

potvrzení o přijetí k recenznímu řízení, 

d) v případě žádosti o stipendium dle čl. 2 písm. b) tohoto opatření kopie potvrzení o 

získaných kreditech či jejich obdobě, 

e) v případě žádosti o stipendium dle čl. 2 písm. c) tohoto opatření program letní školy, 

kopie potvrzení o účasti a kopie příspěvku, 

f) v případě žádosti o stipendium dle čl. 2 písm. d) tohoto opatření kopie potvrzení o 

takové činnosti, je-li to možné, např. průkazu či povolení do knihovny nebo archivu, 

g) v případě žádosti o stipendium dle čl. 3 písm. b) tohoto opatření program konference, 

workshopu apod., kopie potvrzení o účasti, kopie příspěvku, 

h) v případě žádosti o stipendium dle čl. 3 písm. c) tohoto opatření kopie potvrzení o účasti 

na terénním výzkumu, 



i) v případě žádosti o stipendium dle čl. 3 písm. d) tohoto opatření program konference, 

workshopu apod., kopie potvrzení o účasti. 

3. Žádost o přiznání stipendia musí být přehledně strukturována, strany a přílohy očíslovány. 

V případě příloh v cizích jazycích, s výjimkou jazyka anglického, musí být přiložen také 

překlad takových dokumentů. V případě žádosti o příspěvek na vynaložené náklady musí 

obsahovat tabulkový rozpočet. V případě dokladů o nákladech v cizí měně musí žádost 

obsahovat přepočet na českou měnu dle kurzu České národní banky platného ke dni podání 

žádosti, včetně uvedení tohoto kurzu. 

 

Čl. 7 

Podávání žádosti, její posuzování a rozhodnutí 

1. Žádost o přiznání stipendia podává student děkanovi fakulty nejpozději do třiceti dnů po 

uskutečnění aktivity, ke které se žádost vztahuje, prostřednictvím podatelny, resp. fakultní 

elektronické aplikace určené k tomuto účelu. 

2. Administraci v případě žádostí studentů bakalářských a magisterských studijních programů 

zajišťuje Studijní oddělení děkanátu fakulty (dále jen „Studijní oddělení“), v případě 

studentů doktorských studijních programů Oddělení vědy děkanátu fakulty (dále jen 

„Oddělení vědy“). Studijní oddělení, resp. Oddělení vědy, zajišťuje zejména dodržování 

lhůt, stanovených postupů pro vyřizování žádostí a překážek a limitů pro poskytování 

stipendií ve Stipendijním řádu, Pravidlech a tomto opatření. 

3. V případě, že žádost nesplňuje všechny náležitosti stanovené v tomto opatření nezbytné pro 

její posouzení, Studijní oddělení, resp. Oddělení vědy, zašle studentovi výzvu, aby žádost 

do sedmi dnů doplnil. 

4. V případě, že žádost splňuje všechny náležitosti stanovené v tomto opatření nezbytné pro 

její posouzení, předloží ji v případě žádosti studenta bakalářského či magisterského 

studijního programu Studijní oddělení k vyjádření vedoucímu příslušné základní součásti 

fakulty a v případě žádosti studenta doktorského studijního programu Oddělení vědy 

k vyjádření školiteli a předsedovi příslušné oborové rady. 

5. Po vyjádření vedoucího příslušné základní součásti fakulty, resp. školitele a předsedy 

příslušné oborové rady, předloží Studijní oddělení, resp. Oddělení vědy, žádost s případným 

upozorněním na limity a překážky poskytnutí stipendia k posouzení stipendijní komisi 

fakulty (dále jen „stipendijní komise“). Stipendijní komise posoudí zejména oprávněnost 

žádosti z hlediska souladu účelu stipendia se studiem žádajícího studenta a z hlediska 

opodstatněnosti a odůvodněnosti žádané částky v souladu s tímto opatřením. Stipendijní 

komise doporučí děkanovi, zda stipendium na základě předložené žádosti přiznat či 

nepřiznat, a případně v jaké výši. Své doporučení stipendijní komise odůvodní. 

6. Děkan fakulty na základě předložené žádosti a k ní přiložených dokladů a s přihlédnutím k 

vyjádření vedoucího příslušné základní součásti fakulty, resp. školitele a předsedy oborové 

rady, a doporučení stipendijní komise vydá rozhodnutí. 



7. Děkan není při rozhodování žádosti vázán určením typu stipendia v předložené žádosti a je 

oprávněn rozhodnout podle jejího obsahu a v souladu s vnitřními předpisy univerzity a 

fakulty a tímto opatřením. 

8. Všechny osoby zúčastněné na posuzování žádosti o přiznání stipendia a rozhodování o ní 

jsou povinny si počínat tak, aby o žádosti mohlo být rozhodnuto nejpozději do třiceti dnů 

od jejího podání. Do této lhůty se nezapočítává lhůta pro případné doplnění žádosti. 

9. Ve výjimečných případech, kdy by hrozilo nedodržení lhůty uvedené v odst. 8, je děkan 

oprávněn vydat rozhodnutí bez vyjádření vedoucího příslušné základní součásti fakulty, 

resp. školitele a předsedy oborové rady, a doporučení stipendijní komise. 

 

Část III 

Zvláštní, přechodné a závěrečná ustanovení 

Čl. 8 

Zvláštní ustanovení 

Děkan je oprávněn s ohledem na stav čerpání stipendijního fondu a rozpočtu fakulty rozhodnout 

o dočasném pozastavení přijímání žádostí o stipendia, resp. o nemožnosti přiznávat stipendia 

na základě již podaných žádostí, případně o stanovení limitů pro přiznávání jednotlivých druhů 

stipendií v daném akademickém roce. 

 

Čl. 9 

Přechodné ustanovení 

Žádosti vztahující se k aktivitám, které započaly před účinností tohoto opatření, budou vyřízeny 

podle předpisů platných a účinných v době započetí těchto aktivit. 

 

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

1. Návrh tohoto opatření projednala v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 5 

Pravidel stipendijní komise fakulty dne 26. 11. 2015. 

2. Návrh tohoto opatření projednal v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 5 Pravidel 

Akademický senát fakulty dne 10. 12. 2015. 

3. Toto opatření  nabývá platnosti dne 11. 12. 2015. 

4. Toto opatření  nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. 

 

V Praze dne 11. 12. 2015 

 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 

děkanka FF UK 


