PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ
NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY
Akademický senát Přírodovědecké 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. 33 Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, usnesl na těchto
Pravidlech pro přiznávání stipendií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (dále jen
„Pravidla“) jako jejím vnitřním předpisu:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla pro přiznávání stipendií1 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (dále jen
„fakulta“) stanoví na základě ustanovení čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1, čl. 9 odst. 1,
čl. 10 odst. 1, čl. 12 odst. 2, 3 a 8 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity
Karlovy, v platném znění (dále jen „Stipendijní řád“), podmínky, pravidla, podrobnosti a další
náležitosti pro přiznávání stipendií na fakultě.
Čl. 2
Stipendium za vynikající studijní výsledky
(na základě čl. 4 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu)
1. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává 10 % studentů z celkového počtu
studentů, u nichž k 31. 10. nenastala překážka Stipendijního řádu. Do celkového počtu
studentů se nezapočítávají studenti zapsaní v prvním ročníku bakalářského studia. Studenti
zapsaní do 1. ročníku navazujícího magisterského studia se započítávají do celkového počtu
studentů pouze tehdy, je-li v daném akademickém roce přiznáváno stipendium podle odst.
3 tohoto článku.
2. Stipendium podle odstavce 1 se přiznává všem studentům každého studijního programu a
úseku studia s nejnižší hodnotou prostého prospěchového průměru (podle čl. 8 odst. 13
Studijního a zkušebního řádu univerzity) až do maximálního počtu 10 % z nich, a to těm,
u nichž jsou zároveň splněny podmínky:
a) jejich skutečná doba aktuálního studia nepřesáhla standardní dobu studia v aktuálně
studovaném programu. Skutečnou dobou studia se rozumí doba od prvního dne
akademického roku, kterému bezprostředně předchází zápis k aktuálnímu studiu, bez
započítávání doby, po kterou bylo toto studium přerušeno;
b) získali minimálně 58 kreditů v předcházejícím úseku studia; kredity za uznané předměty
se nezapočítávají;
c) dosáhli prospěchového průměru nižšího nebo rovnajícího se hodnotě 1,5.
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3. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává též studentům v prvním roce studia
navazujícího magisterského programu, kteří v bakalářském studijním programu
absolvovaném na fakultě v kalendářním roce nástupu do navazujícího magisterského
programu splnili podmínky pro udělení celkového hodnocení „prospěl/a s vyznamenáním“
(viz čl. 9 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu univerzity a čl. 11 Pravidel pro organizaci
studia na fakultě). Studentům, kteří absolvovali bakalářské studium na jiné fakultě či vysoké
škole v kalendářním roce nástupu do navazujícího magisterského studia na fakultě s
celkovým hodnocením „prospěl/a s vyznamenáním“, přiznává děkan stipendium
individuálně na základě jejich žádosti. Tuto žádost je třeba doručit zpravidla osobně na
studijní oddělení nebo do podatelny fakulty nejpozději do 31. 10. kalendářního roku, ve
kterém se student zapsal do navazujícího magisterského studia.
4. Pokud počet studentů, kterým je přiznáno stipendium podle odstavců 2 a 3, nedosáhne
stanovené hranice podle odstavce 1, pak se při splnění podmínek uvedených v odstavci 2
písm. a) a b) stipendium dále přiznává studentům s nejnižším prospěchovým průměrem (bez
rozlišení studijních programů a úseků studia).
5. Stipendium získá vždy každý, nebo žádný student se stejnou hodnotou prospěchového
průměru v daném výběru.
6. Počet studentů odpovídající 10 % se na celočíselnou hodnotu zaokrouhluje směrem nahoru.
7. Stipendium za vynikající studijní výsledky se vyplácí jednorázově.
Čl. 3
Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí
(na základě čl. 5 odst. 1 Stipendijního řádu)
1. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí se přiznává v souladu s podmínkami
Stipendijního řádu studentům, kteří doložili uvedené výsledky např. publikačním výstupem,
užitným vzorem, vynálezem, patentem nebo jiným výsledkem mající charakter duševního
vlastnictví. Výsledky jsou uloženy u příslušné katedry či ústavu a katedra či ústav písemně
potvrdí studijnímu oddělení existenci takového výstupu.
2. Tento druh stipendia se vyplácí jednorázově.
Čl. 4
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu
(na základě čl. 6 odst. 1 Stipendijního řádu)
1. Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu2 se přiznává v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří se
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aktivně účastnili ve výzkumu, vývoji, nebo inovacích.
2. V případě stipendií vyplácených na základě dohod a dokladů, v nichž se protistrana zavazuje
poskytnout prostředky na stipendium ve prospěch konkrétního studenta a v konkrétní částce,
a toto stipendium je vypláceno ze zakázky, jejímž příkazcem je proděkan pro studijní
záležitosti, nahrazuje tato dohoda návrh na přiznání stipendia.
3. Tento druh stipendia je možno vyplácet jednorázově nebo opakovaně měsíčně.

Čl. 5
Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných
(na základě čl. 9 odst. 1 Stipendijního řádu)
1. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných se přiznávají v souladu s podmínkami
Stipendijního řádu studentům zejména:
- za účast na pedagogické činnosti,
- za účast na vědeckovýzkumné činnosti,
- za přínosné působení v laboratoři,
- za podíl při rozvoji informačních technologií,
- za mezinárodní spolupráci,
- za pomocnou vědeckou činnost na pracovišti fakulty,
- za aktivní účast na vědecké konferenci,
- za asistenci a pomoc při studiu studentům se speciálními potřebami,
- za vynikající sportovní výsledky nebo výkony,
- za reprezentaci univerzity,
- za příkladné občanské činy,
- za účast na celostátní předmětné soutěži středoškoláků za podmínek stanovených
opatřením děkana (motivační stipendium),
- za výjimečné studijní výsledky během bakalářského studia za podmínek
stanovených opatřením děkana (motivační stipendium).
2. V případě stipendií vyplácených na základě dohod a dokladů, v nichž se protistrana zavazuje
poskytnout prostředky na stipendium ve prospěch konkrétního studenta a v konkrétní
částce, a toto stipendium je vypláceno ze zakázky, jejímž příkazcem je proděkan pro
studijní záležitosti, nahrazuje tato dohoda návrh na přiznání stipendia.
3. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných je možno vyplácet jednorázově nebo
opakovaně měsíčně. Stipendia, u nichž se využívá převod do Stipendijního fondu, je možno
vyplácet pouze jednorázově.
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Čl. 6
Stipendium na podporu studia v zahraničí
(na základě čl. 10 odst. 1 Stipendijního řádu)
1. Stipendium na podporu studia v zahraničí lze přiznat v souladu s podmínkami Stipendijního
řádu studentům na základě návrhu katedry nebo ústavu s uvedením konkrétní zakázky, ze
které se stipendium poskytne. Žádost o přiznání stipendia může podat také přímo student; k
žádosti přiloží doklady prokazující studium v zahraničí s vyjádřením školitele a vedoucího
katedry a v případě studentů doktorských studijních programů též předsedou oborové rady.
Při posuzování žádosti je přihlédnuto např. k studijním výsledkům, publikacím, zda je
studium v zahraničí pořádáno UK nebo jinou vysokou školou a k souběhu podpory studia v
zahraničí z jiných peněžních prostředků.
2. Stipendium na podporu studia v zahraničí se vyplácí jednorázově a zpravidla po zahájení
studia v zahraničí.

Čl. 7
Doktorandské stipendium
(na základě čl. 12 odst. 2, 3 a 8 Stipendijního řádu)
1. Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia
přihlédne k výši přidělených prostředků na doktorandská stipendia a k počtu studentů
v prezenční formě doktorském studijním programu.
2. Konkrétní výši tohoto stipendia stanoví děkan ve svém opatření po vyjádření akademického
senátu fakulty.
3. Studentům doktorských studijních programů v prezenční formě po dobu, která nepřesáhla
standardní dobu studia, kteří jsou plátci pojistného zdravotního pojištění podle zvláštního
právního předpisu3, lze na základě jejich podložené žádosti přiznat další stipendium, a to až
do výše zaplaceného pojistného4. Stipendium se vyplácí dvakrát ročně. Další podrobnosti
stanoví opatření děkana.
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§ 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
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Čl. 8
Společná ustanovení
1. Údaje týkající se splnění podmínek pro přiznání stipendia, jeho výši a zakázku, ze které se
vyplácí, kontroluje navrhovatel. Navrhovatel podpisem návrhu na přiznání stipendia
odpovídá rovněž za to, že vyplacení stipendia je v souladu s pravidly stanovenými
poskytovatelem finančních prostředků, a za přiměřenost výše navrhovaného stipendia a
splnění předepsaných podmínek.
2. Výplaty stipendií probíhají zpravidla bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
vedený v českých korunách u peněžního ústavu v České republice; student svůj účet zadává
do Studijního informačního systému. Ve výjimečných případech může děkan povolit jinou
formu výplaty.
3. Podrobnosti o podávání žádostí a návrhů na přiznání stipendia, jejich náležitostech a o
vyplácení stipendií, příp. další související záležitosti stanoví v souladu s vnitřními předpisy
univerzity a fakulty po projednání v Akademickém senátu fakulty svým opatřením děkan.
Děkan může v tomto opatření stanovit, že se žádost a návrh o přiznání stipendia podává
elektronickým způsobem.
4. Při přiznávání stipendií a stanovení jejich výše se zohledňuje aktuální stav finančních
prostředků fakulty. Stipendia uvedená v čl. 2 odst. 3 a čl. 3, 4, 5, 6 a čl. 7 odst. 3 nejsou
nároková.

Čl. 9
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená v době účinnosti dosavadních Pravidel pro přiznávání stipendií se dokončí
podle nových Pravidel.
2. Tam, kde se v tomto dokumentu uvádí studijní program, rozumí se tím také studijní obor a
to po dobu platnosti akreditací studijní programů členěných na studijní obory.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty schválený Akademickým senátem
Přírodovědecké fakulty dne 14. 5. 2004 a zrušují se Pravidla pro přiznávání stipendií na
Přírodovědecké fakultě schválená Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty dne 13.
10. 2006 ve znění pozdějších změn.
2. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty dne 25. května
2017.
3. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity
Karlovy.5
4. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2017/2018.

………………………………………
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
předseda Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

………………………………………
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

………………………………………
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy
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§ 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o vysokých školách. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem
Univerzity Karlovy dne 2.6. 2017
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