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lUNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Stipendijní řád Fakulty humanitních studií  

 

Akademický senát Fakulty humanitních studií 
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na 
tomto Stipendijním řádu Fakulty humanitních studií, jako jejím vnitřním předpisu:  

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Tento řád upravuje poskytování stipendií studentům Univerzity Karlovy Fakulty humanitních 
studií.  

Čl. 2 
Stipendia 

Studentům Fakulty humanitních studií (dále jen "fakulta") mohou být přiznána stipendia hrazená 
zejména 
z finančních prostředků, které fakulta získá od studentů (viz. §58 odst.7 zákona o vysokých 
školách), eventuálně z dotace nebo z jiných zdrojů. 

 

Čl. 3 
Druhy stipendií 

1. Stipendium může být studentovi přiznáno jako a) stipendium za vynikající studijní 
výsledky, 
b) účelové stipendium, 
c) doktorandské stipendium.  

2. Stipendium může být dále přiznáno studentu, který je cizincem, na podporu jeho studia. 
Podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví děkan v souladu s opatřením 
rektora.  

 

Čl. 4 
Stipendium za vynikající studijní výsledky 

1. Stipendium za vynikající studijní výsledky (dále jen "prospěchové stipendium") může být 
pro daný akademický rok přiznáváno studentovi zpětně za vynikající studijní výsledky v 
předcházejícím úseku studia.  

2. Prospěchové stipendium se vyplácí jednorázově, rozmezí celkové částky tohoto 
stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je 2 000 až 15 000 
Kč.  

3. Podmínkou pro přiznání prospěchového stipendia je děkanem stanovený počet 
kreditních bodů za souborné zkoušky a atesty.  

4. O tom, zda bude toto stipendium v daném akademickém roce nebo jeho části vypláceno, 
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lrozhodne po vyjádření akademického senátu fakulty děkan, jakož rozhodne i o 

podmínkách získání prospěchového stipendia po absolvování jednotlivých ročníků. V 
případě vyplácení tohoto stipendia děkan v souladu se stipendijním řádem fakulty a po 
vyjádření akademického senátu fakulty stanoví jeho konkrétní výši.  

5. Prospěchové stipendium nelze přiznat studentovi, jehož skutečná doba studia v 
bakalářském nebo  
magisterském studijním programu překročila standardní dobu studia tohoto programu.  

6. Studentům doktorandských studijních programů nemůže být toto stipendium přiznáno.  

 

Čl. 5 
Účelové stipendium 

1. účelové stipendium může být přiznáno studentovi: a) v případech zvláštního zřetele 
hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti (pomocná vědecká 
a pomocná pedagogická síla), působení v laboratořích nebo na mezinárodní spolupráci a 
dalších; podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví děkan. b) v případě 
tíživé sociální situace studenta, c) jako mimořádné stipendium zejména za zcela 
výjimečné vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k 
prohloubení znalostí nebo významné umělecké či sportovní výsledky; úspěšnou 
reprezentaci Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") a příkladné občanské činy. 
Podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví děkan. d) na podporu studia v 
zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území české republiky nebo v zahraničí; 
podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví děkan.  

2. Stipendium uvedené v odstavci 1 písm. a) ,c), d) je jednorázová částka. Stipendium 
uvedené v odstavci 1 písm. b) může být vypláceno jako pravidelná a opakující se částka; 
období, ve kterém se vyplácí, určuje děkan.  

3. Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném 
akademickém roce je u stipendia podle odstavce 1 písm. a) 20 000 Kč, písm. b) 10 000 
Kč, písm. c) 15 000 Kč a písm. d) 10 000 Kč.  

4. Studentovi může být v daném akademickém roce uděleno účelové stipendium nezávisle 
na sobě z různých důvodů uvedených v odstavci 1.  

5. Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 se přiznává na základě písemné žádosti studenta, 
kterou podá na studijní oddělení fakulty. Tato žádost musí obsahovat všechny údaje 
potřebné pro rozhodnutí děkana, zejména údaj o tom, o jaké stipendium a na základě 
jakých skutečností student žádá, a doložení těchto skutečností, nevyplývají-li ze 
záznamů o dosavadním průběhu studia a studijních výsledcích v dokumentaci o studiu 
vedené fakultou. Přílohou žádosti je i doporučení pracoviště, na němž nebo s jehož 
garancí se činnost uskutečňuje. V případě potřeby vyzve děkan studenta, aby žádost o 
přiznání stipendia doplnil nebo podal potřebná vysvětlení. K těmto úkonům stanoví 
přiměřenou lhůtu. Rozhodnutí vydá děkan ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti studenta 
na studijní oddělení; do této lhůty se nezapočítává doba, kdy student na výzvu děkana 
svou žádost doplňoval.  

6. Rektor nebo děkan mohou dále ze zcela mimořádných, zvláštního zřetele hodných, 
důvodů přiznat  
studentovi účelové stipendium ve formě mimořádné ceny; podmínky přiznání 
mimořádných cen, jejich  
výši a další podrobnosti stanoví příslušné výnosy rektora nebo děkana.  

 

Čl. 6 
Doktorandské stipendium  

1. Doktorandské stipendium je přiznáváno všem studentům doktorských studijních 
programů v prvním až třetím roce prezenční formy studia, nevyskytují-li se překážky 
poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu Univerzity Karlovy.  



Není v
 platnosti

. 

 

Platné 
 vnitřn

nı ́
přn

edpisy
 FHS UK 

najdete na http
s:/

/fhs.c
uni.cz

/FHS-306.htm
l2. Doktorandské stipendium je po dobu celého akademického roku vypláceno jako 

pravidelná měsíčně se opakující částka.  
3. V prvním roce výše doktorandského stipendia činí 4 500,- Kč měsíčně.  
4. Rozmezí výše doktorandského stipendia v druhém a třetím roce činí 5 000,- Kč až 6 

000,- Kč měsíčně. Konkrétní výši stanoví v rámci tohoto rozmezí po vyjádření senátu 
děkan.  

5. Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se od následujícího kalendářního měsíce 
doktorandské stipendium stanovené podle odstavce 4 navyšuje o 1 500,- Kč měsíčně.  

6. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje neplnění některých částí individuálního 
studijního plánu bez závažných důvodů (§ 29 odst. 1 studijního a zkušebního řádu 
fakulty), může děkan na návrh školitele nebo oborové rady studentovi individuálně snížit 
doktorandské stipendium až o 50%. Toto snížení je účinné od následujícího 
kalendářního měsíce do kalendářního měsíce, ve kterém děkan na návrh školitele nebo 
oborové rady výši stipendia opět stanoví podle odstavce 4, nejdéle však do dalšího 
pravidelného hodnocení.  

 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení  

1. Řízení ve věci přiznání stipendia a přezkumné řízení v této věci se řídí Stipendijním 
řádem univerzity.  

2. Uvedené částky mohou být v souladu s čl. 16 odst. 1 stipendijního řádu Univerzity 
Karlovy zvýšeny.  

3. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 17. 01. 2002 a nabývá 
platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity (§ 9 odst. 1 písm. b) zákona 
o vysokých školách).  

4. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2002/2003.  

 

............................................................. 
PhDr. Hana Havelková  
předsedkyně SA FHS UK  

.......................................................... 
Prof. Jan Sokol, PhD. 
děkan FHS UK  

  

Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 25.01.2002.  
 
 
 




