
Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy 
 

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 této změně Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy: 

 

Čl. I 

Pravidla pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017 

(dále jen „předpis“) se mění takto: 

1. V čl. 2 odst. 14 větě druhé se slova „Studijní oddělení děkanátu fakulty“ nahrazují slovy 

„Oddělení informačních systémů děkanátu fakulty (dále jen „Oddělení informačních 

systémů“)“. 

2. V čl. 2 odst. 14 větě třetí se slova „Studijní oddělení děkanátu fakulty“ nahrazují slovy 

„Oddělení informačních systémů“. 

3. V čl. 3 odst. 2 větě druhé se za slovo „stanoví“ vkládá slovo „maximální“. 

4. V čl. 4 odst. 3 větě první a druhé se slovo „podnětu“ nahrazuje slovem „návrhu“. 

5. V čl. 7 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5. 

6. V čl. 7 odst. 1 se za slovo „stipendií“ vkládají slova „v případech zvláštního zřetele 

hodných a stipendia na podporu studia v zahraničí (dále v tomto článku společně jen 

„stipendia“)“. 

7. V čl. 7 odst. 2 písm. b) se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „1 500“. 

8. V čl. 7 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) účastnický poplatek za letní školu,“. 

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f). 

9. V čl. 7 odst. 4 úvodní části ustanovení se slovo „stipendia“ nahrazuje slovem „stipendií“ a 

slovo „stipendium“ se nahrazuje slovem „stipendia“. 

10. V čl. 7 se doplňuje nový odstavec 6, který zní: 

„6. Přiznání stipendií není možné žádat, 

a) pokud bylo na tutéž aktivitu, resp. pokrytí výdajů s ní souvisejících či jejich část, 

přiznáno jiné stipendium či poskytnuty finanční prostředky z jiných zdrojů a 

zároveň pokud přiznání dalšího stipendia zakazují pravidla daného poskytovatele 

finančních prostředků, nebo 



b) pokud bylo na pokrytí totožných výdajů přiznáno jiné stipendium či poskytnuty 

finanční prostředky z jiných zdrojů.“. 

11. V čl. 9 odst. 2 písm. a) se slovo „originály“ nahrazuje slovem „kopie“. 

12. V čl. 9 se na konec odstavce 3 doplňuje věta: „V případě pochybností o dokladech 

k vynaloženým výdajům si může děkan vyžádat předložení originálů.“. 

13. V čl. 9 odst. 4 větě první se za slovo „souvisejících“ vkládají slova „či jejich část, příp. 

totožných výdajů“ a číslo „1“ se nahrazuje číslem „6“. 

14. V čl. 10 odst. 2 se slova „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“ nahrazují slovy „Administraci zajišťuje Oddělení informačních 

systémů, jedná se zejména o“. 

15. V čl. 10 odst. 3 a 4 se slova „Studijní oddělení, resp. Oddělení vědy,“ nahrazují slovy 

„Oddělení informačních systémů“. 

16. V čl. 11 odst. 3 větě první se slovo „stanoví“ nahrazuje slovy „může stanovit“. 

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 16. 4. 2020. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.1 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dne 1. 7. 2020 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 

až 13 a bodu 16, která nabývají účinnosti prvním dnem akademického roku 2020/2021. 

 

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D., v. r. 
předseda Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 
 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., v. r. 
děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 
 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., v. r. 
předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy 

 
1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým 
senátem Univerzity Karlovy dne 29. 5. 2020. 


