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Pravidla pro přiznávání stipendií
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
ze dne 2. 6. 2017
Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33
odst. 2 písm. f) 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 podle čl. 28 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v platném znění,
usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
jako jejím vnitřním předpisu:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen
„fakulta“ a „univerzita“) stanoví na základě ustanovení čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1,
čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1, čl. 12 odst. 2, 3 a 4 a souvisejících ustanovení Stipendijního
řádu univerzity, v platném znění (dále jen „Stipendijní řád univerzity“), podmínky, pravidla,
podrobnosti a další náležitosti pro přiznávání stipendií na fakultě.

Část I
Podmínky pro přiznávání jednotlivých druhů stipendií
Čl. 2
Stipendium za vynikající studijní výsledky
1. Stipendium za vynikající studijní výsledky1 se přiznává v souladu s podmínkami
Stipendijního řádu univerzity studentům,
a) kteří nejsou zapsáni v prvním ročníku studia a zároveň
b) jejichž numerická úspěšnost studia je větší nebo rovna pro ně rozhodnému
ročníkovému minimu (NÚS ≥ RM), nebo u nichž tak rozhodl děkan v souladu
s odstavcem 12 tohoto článku.
2. Numerická úspěšnost studia (NÚS) se pro každého studenta stanovuje jako nivelizovaný
studijní výkon ponížený o trojnásobek nivelizovaného prospěchového průměru a povýšený
o dvě (NÚS = NV - 3*NP + 2).
3. Pro stanovení numerické úspěšnosti studia je rozhodný výsledek zkoušek, souborných
zkoušek, příp. dalších klasifikovaných forem kontroly studia, a všech opravných termínů2
zapsaných ve studijním informačním systému v rámci studia na fakultě k 31. 10. běžného
Čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu univerzity.
Čl. 4 odst. 2 věta druhá a třetí Stipendijního řádu univerzity a čl. 8 odst. 13 věta třetí a čtvrtá Studijního a
zkušebního řádu univerzity, v platném znění.
1
2

Pravidla pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

roku a splněných v předcházejícím ročníku studia3; toto datum je rozhodné i pro další
údaje potřebné pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky.
4. Pro studenta rozhodné ročníkové minimum (RM) se stanovuje jako nejvyšší číslo takové,
že mezi studenty, sdílejícími s ním v akademickém roce, ve kterém je stipendium
vypláceno, ročník studia a typ studijního programu, existuje alespoň 10 % takových, že u
nich nenastala překážka pro poskytnutí stipendia podle Stipendijního řádu univerzity a
zároveň je jejich numerická úspěšnost studia větší nebo rovna tomuto číslu.
5. Nivelizovaným studijním výkonem studenta (NV) se míní studijní výkon podělený
skupinovým průměrem studijního výkonu vzhledem k danému studentovi (NV = V/<V>).
6. Nivelizovaným prospěchovým průměrem studenta (NP) se míní prospěchový průměr
podělený skupinovým průměrem prospěchového průměru vzhledem k danému studentovi
(NP = P/<P>). Do prospěchového průměru se nezapočítávají uznané známky s výjimkou
známek získaných v předcházejícím ročníku studia studiem v zahraničí. Pokud student
nemá prospěchový průměr definován, stanovuje se nivelizovaný prospěchový průměr
hodnotou 1.
7. Studijním výkonem (V) se míní počet kreditů získaných v předcházejícím ročníku studia.
Do studijního výkonu se nezapočítávají uznané kredity s výjimkou kreditů získaných v
předcházejícím ročníku studia studiem v zahraničí.
8. Prospěchovým průměrem (P) se pro účely tohoto předpisu míní nevážený průměr známek
ze všech zkoušek a všech opravných termínů včetně známek za jednotlivé části státní
závěrečné zkoušky získaných v předcházejícím ročníku studia.
9. Skupinovým průměrem veličiny vzhledem k studentovi (<P>,<V>) se míní nevážený
aritmetický průměr skupinových průměrů dané veličiny všech skupin, do kterých student
náleží.
10. Skupinovým průměrem veličiny se míní nevážený aritmetický průměr dané veličiny těch
studentů dané skupiny, u kterých je hodnota této veličiny nenulová.
11. Skupinou se pro účely tohoto předpisu míní studenti sdílející v akademickém roce, za
který je stipendium přiznáváno, ročník, typ studijního programu a studijní program.
Studenti studující sdružené studium náležejí do skupin přináležejících oběma studovaným
studijním programům.
12. O přiznání stipendia pro studenty, kteří v předcházejícím úseku studia studovali na fakultě
podle individuálního studijního plánu, rozhodne děkan na základě jejich žádosti. Žádost
musí být podána nejpozději do 31. 10. běžného roku. Odstavce 2 až 11 tohoto článku se
pro tyto studenty neuplatní.
13. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává nejpozději do 31. 12. toho ročníku
studia, který následuje po ročníku studia, ve kterém student dosáhl vynikajících studijních
výsledků, za něž mu vznikl nárok na přiznání stipendia. Stipendium za vynikající studijní
výsledky se vyplácí jednorázově.
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14. Děkan fakulty po projednání v kolegiu děkana předloží Akademickému senátu fakulty
konkrétní výši stipendia k vyjádření4 vždy tak, aby se Akademický senát fakulty mohl
vyjádřit nejpozději na svém zasedání v měsíci listopadu daného kalendářního roku. Po
vyjádření Akademického senátu fakulty zajistí Studijní oddělení děkanátu fakulty ověření
čísel účtů dotčených studentů a přípravu rozhodnutí o přiznání stipendií a jejich doručení
tak, aby mohlo být stipendium vyplaceno do 31. 12. daného kalendářního roku. Studijní
oddělení děkanátu fakulty předává podklady pro vyplacení stipendia jednotlivým
studentům Ekonomickému oddělení děkanátu fakulty.

Čl. 3
Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí
1. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí5 se přiznává v souladu s podmínkami
Stipendijního řádu univerzity studentům, kteří uskutečnili významný vědecký výsledek
nebo se na takovém výsledku významně podíleli. Významným vědeckým výsledkem se
rozumí zejména vědecká publikace.
2. Žádosti o stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další
tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí se podávají dvakrát ročně, a to k 31. 3.
a k 30. 9. Děkan k těmto datům stanoví objem finančních prostředků, který bude v rámci
dané uzávěrky rozdělen na jednotlivá stipendia.
3. Komise pro vědu provede hodnocení žádostí podle následujících kritérií a bodových
rozmezí, bodování komise zdůvodní:
a) kvalita výsledku (původnost, originálnost, přínos pro obor) – bodové rozmezí 0 až 70
bodů,
b) mezinárodnost výsledku (publikace v relevantních zemích z hlediska oboru) – bodové
rozmezí 0 až 20 bodů,
c) dosah výsledku (relevantnost média publikace, tj. kvalita nakladatelství) – bodové
rozmezí 0 až 10 bodů.
4. Pro přiznání stipendia je nutné, aby bodový zisk v kritériu „kvalita výsledku“ činil alespoň
35 bodů.
5. Stipendium se přiznává ve výši odpovídající bodovému zisku, kdy finanční hodnotu 1
bodu stanoví opatření děkana.
6. Stipendia budou přiznána podle pořadí stanoveného komisí tak, aby nebyl překročen
celkový objem finančních prostředků stanovený děkanem dle odstavce 2.
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Pravidla pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

7. Děkan může přiznat toto stipendium z moci úřední i v jiných obdobných případech. Při
rozhodování z moci úřední není děkan vázán stanovenými termíny a objemem finančních
prostředků dle odstavce 2, ani si není povinen vyžádat hodnocení komise pro vědu.
8. Stipendium nelze přiznat v případech, pokud se jednalo o výstup publikovaný v tzv.
predátorském periodiku.
9. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí se vyplácí jednorázově.

Čl. 4
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu
1. Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu6 se přiznává7 v souladu s podmínkami Stipendijního řádu univerzity studentům,
kteří jsou řešiteli projektu financovaného podle zvláštního právního předpisu8 nebo se na
jeho řešení nějakým způsobem podílejí.
2. Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu se zpravidla přiznává ve výši, která je uvedena ve schváleném rozpočtu projektu
a ve vazbě na plnění úkolů, které jsou k dané odměně vázány. Pokud rozpočet projektu
takové informace neobsahuje, určí výši a okruh odpovědných osob řešitel projektu
v souladu s pravidly poskytovatele a schváleným projektem.
3. Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu zpravidla přiznává studentovi děkan z moci úřední, a to na základě podnětu
řešitele projektu adresovaného děkanovi prostřednictvím Grantového oddělení děkanátu
fakulty. Náležitosti a formu podnětu stanoví fakultní pravidla pro oběh účetních dokladů
nebo obdobný předpis. V pochybnostech o náležitostech podnětu rozhodne tajemník
fakulty.
4. Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu se vyplácí jednorázově před nebo po vykonání příslušné činnosti. Předběžnost
nebo následnost výplaty stanoví řešitel projektu podle charakteru činnosti.

Čl. 5
Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných
Zákon 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), ve znění
pozdějších předpisů.
7
Čl. 6 odst. 1 Stipendijního řádu univerzity.
8
Zákon 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), ve znění
pozdějších předpisů.
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1. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných9 lze přiznat v souladu s podmínkami
Stipendijního řádu univerzity jako příspěvek na pokrytí výdajů při účasti na pedagogické a
vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podílení se na rozvoji informačních
technologií, mezinárodní spolupráci, v souvislosti s vynikajícími sportovními výsledky,
reprezentací univerzity nebo příkladnými občanskými činy a v dalších obdobných
případech v České republice nebo v zahraničí.
2. Stipendium se jako příspěvek na pokrytí výdajů při vědecko-výzkumné činnosti,
mezinárodní spolupráci či reprezentaci univerzity v České republice nebo v zahraničí
přiznává na základě žádosti studenta
a) ve výši až 100 % prokázaných opodstatněných výdajů dle těchto pravidel, je-li
výsledkem výstup publikovaný či přijatý k recenznímu řízení,
b) ve výši až 100 % prokázaných opodstatněných výdajů dle těchto pravidel, v
případě aktivní reprezentace fakulty na konferenci, workshopu či obdobné akci ve
formě ústní prezentace, posteru apod.,
c) ve výši až 50 % prokázaných opodstatněných výdajů dle těchto pravidel, v případě
terénního výzkumu bez publikačního výstupu,
d) ve výši až 20 % prokázaných opodstatněných výdajů dle těchto pravidel, v případě
pasivní reprezentace fakulty na konferenci, workshopu či obdobné akci.
3. Stipendium dále přiznává z moci úřední děkan jako příspěvek na pokrytí výdajů při účasti
na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podílení se na
rozvoji informačních technologií, mezinárodní spolupráci, v souvislosti s vynikajícími
sportovními výsledky, reprezentací univerzity nebo příkladnými občanskými činy a v
dalších obdobných případech v České republice nebo v zahraničí. Děkan může stipendium
z moci úřední přiznat i v jiné výši nebo na základě jiných skutečností, než je uvedeno
v odstavci 2, a to zejména za přípravu a realizaci výuky a další související činnosti, jako
příspěvek na výdaje spojené s vykonáním exkurze či praxe v České republice nebo v
zahraničí.
4. Děkan přizná z moci úřední studentům doktorských studijních programů za každou
správně vykázanou zahraniční stáž v modulu Studijního informačního systému univerzity
„Stáže“ mimořádné stipendium ve výši hodnoty jednoho bodu stanovené opatřením
děkana dle čl. 3 odst. 5 těchto pravidel. Stipendium se přiznává a vyplácí jednou ročně
v měsíci září a to za předchozí roční období.
5. Děkan dále může ze zcela mimořádných, zvláštního zřetele hodných, důvodů10 studentovi
či absolventovi přiznat stipendium ve formě Ceny Jana Palacha. Cena je udělována za
vynikající samostatnou publikační činnost, včetně překladů, za mimořádný vědecký přínos
ročníkové, bakalářské či diplomové práce, za mimořádný vědecký přínos v průběhu studia
v doktorském studijním programu, za výraznou společenskou, kulturní či sportovní
aktivitu zvyšující prestiž fakulty nebo za prokázání mimořádných lidských a
9

Čl. 9 odst. 1 Stipendijního řádu univerzity.
Čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu univerzity.
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charakterových vlastností ve výjimečných situacích. Návrh na ocenění může podat
kterýkoli člen akademické obce. Návrhy se podávají vždy do konce měsíce února každého
kalendářního roku. Děkan rozhodne o přiznání Ceny Jana Palacha po projednání návrhů
v kolegiu děkana. Slavnostní předání ceny probíhá zpravidla na zasedání Vědecké rady
fakulty v měsíci dubnu.
6. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných je možno vyplácet jednorázově nebo
měsíčně.

Čl. 6
Stipendium na podporu studia v zahraničí
1. Stipendium na podporu studia v zahraničí11 lze přiznat v souladu s podmínkami
Stipendijního řádu univerzity jako příspěvek na pokrytí výdajů na studium v zahraničí
a) ve výši až 100 % prokázaných opodstatněných výdajů dle těchto pravidel, je-li
výsledkem výstup publikovaný či přijatý k recenznímu řízení,
b) ve výši až 60 % prokázaných opodstatněných výdajů dle těchto pravidel, v
případě získání v poměru k délce trvání přiměřeného počtu mezinárodně uznatelných
kreditů za studijní povinnosti či jejich obdoby a jejich následného uznání v rámci
uznání splnění kontrol studia předmětů,
c) ve výši až 60 % prokázaných opodstatněných výdajů dle těchto pravidel, v
případě aktivní reprezentace fakulty na letní škole ve formě ústní prezentace, posteru
apod.,
d) ve výši až 20 % prokázaných opodstatněných výdajů dle těchto pravidel, 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.
2. Stipendium na podporu studia v zahraničí lze studentovi bakalářského studijního programu
přiznat nejdříve po ukončení prvního ročníku studia.
3. Pokud děkan přiznává toto stipendium z moci úřední, může stipendium přiznat i v jiné výši
nebo na základě jiných skutečností než je uvedeno v odstavci 1.
4. Stipendium na podporu studia v zahraničí se vyplácí jednorázově.

Čl. 7
Společná ustanovení ke stipendiím v případech zvláštního zřetele hodných a stipendiu na
podporu studia v zahraničí
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1. Přiznání stipendií v případech zvláštního zřetele hodných a stipendia na podporu studia
v zahraničí (dále v tomto článku společně jen „stipendia“) není možné žádat a stipendia
nelze přiznat, pokud bylo na tutéž aktivitu, resp. pokrytí výdajů s ní souvisejících,
přiznáno jiné stipendium či poskytnuty finanční prostředky z jiných zdrojů,12 a to ani
v případě, že finanční prostředky takto poskytnuté nepokryly veškeré výdaje s aktivitou
související.
2. Přiznání stipendií je možné žádat a stipendia lze přiznat pouze na výdaje bezprostředně
související s daným účelem a tento účel musí úzce souviset se studiem příslušného
studenta.
3. Za opodstatněné výdaje se pokládají u aktivit, které nepřekročí délku trvání dvacet jedna
dní, resp. třicet jedna dní v případě letní školy,
a) výdaje na dopravu do a z místa konání aktivity (vlak druhá třída, autobus, letadlo
ekonomická třída) a v místě konání aktivity (městská hromadná doprava),
b) výdaje na ubytování do výše 1 000 Kč za jednu noc,
c) konferenční poplatek,
d) cestovní pojištění,
e) další prokazatelně nezbytné výdaje pro účast na dané aktivitě.
4. Za opodstatněné výdaje se pokládají u aktivit, které překročí délku trvání dvacet jedna dní,
resp. třicet jedna dní v případě letní školy, pouze výdaje 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 výdaje:
a) výdaje za stravu,
b) školné a obdobné platby,
c) výdaje za jazykové kurzy, které lze absolvovat v rámci fakulty,
d) výdaje za knihy, elektroniku a další podobné vybavení, které se nestane majetkem
univerzity svěřeným fakultě,
e) výdaje za doprovod další osobou.
6. V případě, že je přiznávána jen poměrná část prokázaných opodstatněných výdajů dle
těchto pravidel, zaokrouhluje se přiznaná částka vždy na celé desítky korun směrem
nahoru.

Čl. 8
Doktorandské stipendium

12

Zejména Vnitřní granty FF UK, program Erasmus+, Fond mobility, apod.
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1. Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia13
přihlédne k výši přidělené dotace na doktorandská stipendia a k počtu studentů v prezenční
formě doktorského studijního programu.
2. Bližší zásady určování výše doktorandského stipendia v závislosti na plnění povinností
podle individuálního studijního plánu14 může stanovit opatření děkana, ke kterému se
vyjadřuje Akademický senát fakulty, jímž se stanoví zásady hodnocení plnění
individuálního studijního plánu.15
3. Další stipendium k pokrytí výdajů na pojistné zdravotního pojištění podle zvláštního
právního předpisu16 se studentům doktorských studijních programů na fakultě
nepřiznává.17

Část II
Postup při přiznávání a vyplácení stipendií na základě žádosti
Čl. 9
Podoba žádosti
1. Žádost o přiznání stipendia musí obsahovat:
a) jméno studenta,
b) číslo studenta,
c) studijní program, jehož se žádost týká,
d) o jaké stipendium student žádá,
e) na základě jakých skutečností student o stipendium žádá,
f) odůvodnění výše žádaného stipendia, resp. jednotlivých částek v případě příspěvku na
vynaložené výdaje.
2. K žádosti o přiznání stipendia musejí být přiloženy doklady dosvědčující tvrzené
skutečnosti, zejména:
a) originály dokladů k vynaloženým výdajům,
b) v případě výdajů hrazených
z bankovního účtu,

bezhotovostně

elektronické

doklady

a

výpisy

c) v případě letenky doklad obsahující data odletu a příletu a cenu,
d) v případě ubytování doklad obsahující údaj o počtu nocí,

Čl. 12 odst. 2 a 3 Stipendijního řádu univerzity.
Čl. 12 odst. 5 a 6 Stipendijního řádu univerzity.
15
Čl. 10 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity.
16
§ 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17
Čl. 12 odst. 8 Stipendijního řádu univerzity.
13
14
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e) v případě žádosti o stipendium dle čl. 5 odst. 2 písm. a) a dle čl. 6 odst. 1 písm. a)
těchto pravidel kopie publikace či odkaz na její elektronickou verzi, či odkaz na
Souborný katalog ČR, resp. potvrzení o přijetí k recenznímu řízení,
f) v případě žádosti o stipendium dle čl. 6 odst. 1 písm. b) těchto pravidel kopie potvrzení
o získaných kreditech či jejich obdobě,
g) v případě žádosti o stipendium dle čl. 6 odst. 1 písm. c) těchto pravidel program letní
školy, kopie potvrzení o účasti a kopie příspěvku,
h) v případě žádosti o stipendium dle čl. 6 odst. 1 písm. d) těchto pravidel kopie
potvrzení o takové činnosti, je-li to možné, např. průkazu či povolení do knihovny
nebo archivu,
i) v případě žádosti o stipendium dle čl. 5 odst. 2 písm. b) těchto pravidel program
konference, workshopu apod., kopie potvrzení o účasti, kopie příspěvku,
j) v případě žádosti o stipendium dle čl. 5 odst. 2
potvrzení o účasti na terénním výzkumu,

písm. c) těchto pravidel kopie

k) v případě žádosti o stipendium dle čl. 5 odst. 2 písm. d) těchto pravidel 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 jazyků slovenského a anglického, musí být
přiložen také překlad takových dokumentů. V případě žádosti o příspěvek na vynaložené
výdaje musí obsahovat tabulkový rozpočet. V případě dokladů o výdajích v cizí měně
musí žádost obsahovat přepočet na českou měnu dle kurzu České národní banky platného
ke dni podání žádosti, včetně uvedení tohoto kurzu.
4. Žádost o stipendia v případech zvláštního zřetele hodných a stipendia na podporu studia
v zahraničí musí obsahovat čestné prohlášení, že na tutéž aktivitu, resp. na pokrytí výdajů
s ní souvisejících, nebylo přiznáno jiné stipendium či poskytnuty finanční prostředky
z jiných zdrojů v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 1 těchto pravidel. Pokud žádá student o
stipendium pouze na pokrytí části výdajů, musí uvést, z čeho byly hrazeny zbývající
výdaje.

Čl. 10
Podávání žádosti, její posuzování a rozhodnutí
1. Není-li v těchto pravidlech stanoveno jinak, podává žádost o přiznání stipendia 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
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dodržování lhůt, stanovených postupů pro vyřizování žádostí a překážek a limitů pro
poskytování stipendií ve Stipendijním řádu univerzity a těchto pravidlech.
3. V případě, že žádost nesplňuje všechny náležitosti stanovené v těchto pravidlech nezbytné
pro její posouzení, Studijní oddělení, resp. Oddělení vědy, zašle studentovi výzvu, aby
žádost do sedmi dnů doplnil.
4. Studijní oddělení, resp. Oddělení vědy, předloží žádost s případným upozorněním na
limity a překážky poskytnutí stipendia k posouzení stipendijní komisi fakulty, resp. komisi
pro vědu u stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další
tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí (dále jen „komise“). 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 těmito
pravidly. Komise doporučí děkanovi, zda stipendium na základě předložené žádosti
přiznat či nepřiznat, a případně v jaké výši. Své doporučení komise odůvodní.
5. Děkan fakulty na základě předložené žádosti a k ní přiložených dokladů a s přihlédnutím k
doporučení komise vydá rozhodnutí.
6. Děkan není při rozhodování o žádosti vázán určením typu stipendia v předložené žádosti a
je oprávněn rozhodnout podle jejího obsahu a v souladu s vnitřními předpisy univerzity a
fakulty.
7. 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.
8. Ve výjimečných případech, kdy by hrozilo nedodržení lhůty uvedené v odstavci 7, je
děkan oprávněn vydat rozhodnutí bez doporučení komise.

Část III
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. 11
Společná ustanovení
1. O zdroji, z něhož bude dané stipendium hrazeno, rozhoduje děkan v rámci rozhodování o
přiznání stipendia.18
2. Výplaty stipendií probíhají pouze bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
vedený u peněžního ústavu v České republice. Ve výjimečných případech je možno
stipendium vyplatit v hotovosti na pokladně fakulty. Výjimky z bezhotovostní formy
výplaty stipendií povoluje na základě odůvodněné žádosti děkan fakulty.19 Výplata
stipendia je vždy podmíněna tím, že student, kterému bylo stipendium přiznáno, sdělí
fakultě údaje umožňující tuto výplatu.
18
19

Čl. 2 Stipendijního řádu univerzity.
Čl. 3 odst. 3 Stipendijního řádu univerzity.
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3. Podrobnosti o podávání žádostí o stipendia, jejich náležitostech a o vyplácení stipendií,
příp. další související záležitosti stanoví v souladu s vnitřními předpisy univerzity a fakulty
po projednání ve stipendijní komisi, komisi pro vědu a po vyjádření Akademického senátu
fakulty svým opatřením děkan. Děkan může v tomto opatření stanovit, že se žádost o
přiznání stipendia podává elektronickým způsobem.
4. Děkan je oprávněn s ohledem na stav čerpání stipendijního fondu a rozdělení finančních
prostředků 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. 12
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená přede dnem účinnosti těchto pravidel se dokončí podle těchto pravidel.
2. Na přiznávání stipendií studentům studijních oborů v rámci studijních programů
akreditovaných podle zákona o vysokých školách ve znění účinném před 1. 9. 2016 se
přiměřeně vztahují ustanovení těchto pravidel o přiznávání stipendií studentům studijních
programů.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1. Zrušují se
a) Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě schválená Akademickým senátem
univerzity dne 28. 5. 2010, ve znění pozdějších změn a doplňků,
b) 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. 5/2016.
2. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem fakulty dne 25. 5. 2017.
3. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity.20
4. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2017/2018.

Mgr. Jan Chromý, Ph.D., v. r.
předseda Akademického senátu fakulty
§ 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o vysokých školách. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem
Univerzity Karlovy dne 2. 6. 2017.
20
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doc. Mirjam Friedová, Ph.D., v. r.
děkanka fakulty

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., v. r.
předseda Akademického senátu univerzity

