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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. června 2018 

pod čj. MSMT-19757/2018Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci.
Změny Stipendijního řádu Univerzity Palackého v Olomouci byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne 31. srpna 2020 pod čj. MŠMT-34899/2020-1.

                                                                                        

I. úplné znění
STIPENDIJNÍHO ŘÁDU

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 
ze dne 31. srpna 2020

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci se podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 a podle § 17 odst. 1 písm. h) 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto Stipendijním řádu Univerzity Palackého v Olomouci:
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Článek 1
Finanční zdroje k poskytování stipendií

1. Základním zdrojem pro poskytování stipendií jsou p í-
sp vek nebo neinvesti ní dotace ze státního rozpo tu 

eské republiky poskytnuté prost ednictvím Minister-
stva školství, mládeže a t lovýchovy (dále jen „minis-
terstvo”), ze kterých mohou být student m Univerzity 
Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) vyplácena sti-
pendia podle § 91 odst. 2 až 4 zákona . 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zá-
kon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších 
p edpis , (dále jen „zákon“).

2. Dopl kovým zdrojem k poskytování stipendií je sti-
pendijní fond, který je z ízen podle § 18 odst. 6 písm. 
c) zákona a podle l. 21 Pravidel hospoda ení UP, uve-
dených v p íloze . 2 Statutu UP.

3. Dalšími dopl kovými zdroji pro výplatu stipendií 
podle § 91 odst. 2 až 4 zákona, které nejsou uvedeny 
v odstavci 2, m že být ú elová dotace ministerstva, 
která podléhá zú tování se státním rozpo tem eské 
republiky, další neinvesti ní dotace, u nichž to pravidla 
jejich použití umož ují, a vlastní p íjmy UP.

Článek 2
Druhy stipendií 

1. Student m UP se p iznávají tato stipendia: 
a) prosp chové stipendium, tj. stipendium podle § 91 

odst. 2 písm. a) zákona, 
b) mimo ádné stipendium, tj. stipendium podle § 91 

odst. 2 písm. b) a c) zákona, 
c) mimo ádné sociální stipendium, tj. stipendium 

v p ípad  tíživé sociální situace studenta podle § 91 
odst. 2 písm. d) zákona, 

d) sociální stipendium, tj. stipendium v p ípad  tíživé 
sociální situace studenta podle § 91 odst. 3 zákona,

e) ubytovací stipendium, tj. stipendium podle § 91 
odst. 2 písm. e) zákona,

f) stipendium v p ípadech zvláštního z etele hodných, 
tj. stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona,

g) stipendium na podporu studia v zahrani í a na pod-
poru studia v eské republice (dále jen „ R“), tj. 
stipendium podle § 91 odst. 4 písm. a) a b) zákona,

h) doktorské stipendium, tj. stipendium podle § 91 
odst. 4 písm. c) zákona. 

2.  O p iznání prosp chového stipendia, mimo ádného 
sociálního stipendia, stipendia na podporu studia v za-
hrani í a na podporu studia v R a doktorského stipen-
dia rozhoduje d kan p íslušné fakulty, která zajiš uje 
organiza ní a právní stránku uskute ování studijního 
programu a na níž jsou studenti tohoto studijního pro-
gramu zapsáni (dále jen „p íslušná fakulta“). O p iznání 
ubytovacího stipendia a sociálního stipendia rozhoduje 
rektor. O p iznání mimo ádného stipendia a stipendia 
v p ípadech zvláštního z etele hodných rozhoduje d kan 
p íslušné fakulty nebo rektor.

Článek 3
Řízení o přiznání stipendia, rozhodnutí, 

doručení rozhodnutí

1. P iznává-li stipendium hrazené z p ísp vku nebo do-
tace rektor, stanoví formu vyplácení a termíny výplaty 
rozhodnutím; v ostatních p ípadech tak stanoví rektor 
i d kan p íslušné fakulty vnit ní normou.

2. ízení o p iznání stipendia se zahajuje:
a) u prosp chového stipendia dnem, kdy student po-

dal písemnou žádost o p iznání stipendia na studij-
ním odd lení p íslušné fakulty nebo dnem podání 
návrhu vedoucího zam stnance p íslušné katedry 
nebo pracovišt  nebo dnem uvedeným ve vnit ní 
norm  p íslušné fakulty, k n muž jsou generovány 
rozhodné údaje z informa ního systému studijní 
agendy,

b) u mimo ádného stipendia za vynikající sportovní 
výsledky, zejména v souvislosti s reprezentací R, 
stipendia na podporu studia v zahrani í a na pod-
poru studia v R a mimo ádného sociálního sti-
pendia dnem, kdy student podal písemnou žádost 
o p iznání stipendia na studijním odd lení p ísluš-
né fakulty nebo dnem podání návrhu vedoucího za-
m stnance p íslušné katedry nebo pracovišt  nebo 
lena akademické obce,

c) u mimo ádného stipendia za vynikající výzkumné, 
vývojové, inova ní, um lecké nebo další tv r í vý-
sledky dnem, kdy student podal písemnou žádost 
o p iznání stipendia na studijním odd lení p ísluš-
né fakulty nebo dnem podání návrhu vedoucího za-
m stnance p íslušné katedry nebo pracovišt  nebo 
vedoucího zam stnance pracovišt  vysokoškolské-
ho ústavu nebo lena akademické obce,

d) u mimo ádného stipendia, jež není vymezeno 
v písm. b) a c) dnem, kdy student podal písemnou 
žádost o p iznání stipendia na studijním odd lení 
p íslušné fakulty nebo dnem podání návrhu vedou-
cího zam stnance p íslušné katedry nebo pracovi-
št  nebo lena akademické obce, 

e) u stipendia v p ípadech zvláštního z etele hodných 
dnem podání žádosti u rektora i d kana p íslušné 
fakulty nebo dnem podání návrhu na p iznání sti-
pendia,

f) u sociálního stipendia dnem podání žádosti o p i-
znání stipendia rektorovi,

g) u ubytovacího stipendia dnem podání žádosti 
o ubytovací stipendium za podmínek stanovených 
ve vnit ní norm  UP,

h) u doktorského stipendia dnem zápisu studenta 
do doktorského studijního programu.

3. Rozhodnutí o p iznání nebo nep iznání stipendia 
vydává d kan p íslušné fakulty nebo rektor ve lh t  
30 dn  od zahájení ízení. Rozhodnutí musí být vy-
hotoveno písemn  a musí obsahovat výrok o p iznání 
i nep iznání stipendia, v p ípad  p iznání stipendia 

jeho výši, formu vyplácení a termín nebo termíny vý-
platy, a dále od vodn ní a pou ení o možnosti podat 
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odvolání proti rozhodnutí. P i doru ování rozhodnutí 
se postupuje podle l. 25 odst. 1 Statutu UP. Za den 
doru ení a oznámení rozhodnutí se považuje první 
den následující po zp ístupn ní rozhodnutí v elek-
tronickém informa ním systému. Rozhodnutí d kana 
p íslušné fakulty a rektora se vyzna ují do osobního 
spisu, vedeného o studentovi p íslušnou fakultou.

4. Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních pro-
gramech nebo ve více studijních oborech studijního
programu, m že mu být sociální stipendium a ubyto-
vací stipendium p iznáno a vypláceno pro dané období 
nejvýše jednou.

5. Rozhodnutí nabývá právní moci:
a) dnem následujícím po marném uplynutí lh ty pro

podání odvolání proti rozhodnutí, nebo
b) dnem následujícím po dni, kdy se student písemn

vzdal práva podat odvolání proti rozhodnutí, nebo
c) dnem následujícím po dni, kdy bylo studentovi

zp ístupn no rozhodnutí rektora o odvolání proti
rozhodnutí o p iznání nebo nep iznání stipendia
v elektronickém informa ním systému.

6. P i rozhodování o p iznání stipendia se postupuje po-
dle § 68 zákona.

Článek 4
Odnětí stipendia

1. Studenti jsou povinni oznámit pov enému zam st-
nanci p íslušné fakulty nebo rektorátu všechny zm -
ny skute ností rozhodných pro p iznání stipendia, a to
do 30 dn  poté, kdy taková skute nost nastala.

2. Oprávn ní p iznávat stipendium zahrnuje též opráv-
n ní rozhodnout o odn tí stipendia, jestliže student
p estane spl ovat podmínky pro p iznání stipendia.

Článek 5
Odvolací řízení

1. Student sám nebo prost ednictvím svého zástupce,
kterému ud lil písemnou plnou moc, m že ve lh t
30 dn  ode dne oznámení doru ení rozhodnutí o p i-
znání nebo nep iznání stipendia podat odvolání proti
rozhodnutí; odvolání se podává orgánu, který rozhod-
nutí vydal.

2. Vydal-li rozhodnutí o p iznání nebo nep iznání stipen-
dia d kan, m že sám žádosti pouze vyhov t a rozhod-
nutí zm nit nebo zrušit.

3. Nerozhodne-li d kan p íslušné fakulty podle odstavce
2, p edá žádost spolu s osobním spisem studenta, v et-
n  všech pot ebných podklad , neodkladn  rektorovi.

4. V p ípad  zmeškání lh ty pro podání odvolání m že
student požádat orgán, který rozhodnutí vydal, o pro-
minutí zmeškání lh ty pro podání odvolání, a to do 15
dn  ode dne odpadnutí p ekážky, která zmeškání lh -
ty zp sobila, nejpozd ji však do 1 roku od doru ení
rozhodnutí, proti kterému m že být podáno odvolání.

Spolu s touto žádostí musí být podáno odvolání proti 
rozhodnutí o p iznání nebo nep iznání stipendia.

5. Rektor odvolání zamítne, jestliže bylo podáno opožd -
n  nebo bylo podáno neoprávn nou osobou.

6. Rektor zm ní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno 
v rozporu s právními p edpisy, vnit ním p edpisem UP 
nebo její sou ásti, jinak odvolání zamítne a p vodní
rozhodnutí d kana p íslušné fakulty potvrdí.

7. Zruší-li rektor rozhodnutí d kana p íslušné fakulty,
vrátí v c d kanovi p íslušné fakulty k novému pro-
jednání. Právním názorem rektora je d kan p íslušné
fakulty vázán.

8. Vydal-li rozhodnutí o p iznání nebo nep iznání stipen-
dia rektor, m že sám žádosti pouze vyhov t a rozhod-
nutí zm nit nebo zrušit.

9. Nerozhodne-li rektor podle odstavce 8, požádá o pí-
semné stanovisko k odvolání odvolací komisi. Komise
p edloží písemné stanovisko obsahující návrh ešení
odvolání spolu s písemným stanoviskem d kana p í-
slušné fakulty k rozhodnutí rektorovi, který bu  prvo-
stup ové rozhodnutí rektora potvrdí, nebo jej zm ní
nebo zruší, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem, vnit -
ním p edpisem UP nebo její sou ásti.

Článek 6
Prospěchové stipendium

1. Prosp chové stipendium m že d kan p íslušné fakulty 
p iznat studentovi, který spl uje tyto podmínky:
a) je studentem UP v bakalá ském nebo magisterském 

studijním programu podle § 61 zákona,
b) v p edcházejícím úseku studia (tzv. „rozhodný 

úsek“) dosáhl vynikajících studijních výsledk , 
p i emž vynikající studijní výsledky se posuzu-
jí na základ  studijního pr m ru nebo váženého 
studijního pr m ru,

c) studuje ve standardní dob  studia, nebo studuje 
ve standardní dob  studia zv tšené nejvýše o je-
den rok, pokud studoval nejmén  jeden semestr 
na zahrani ní vysoké škole v rámci program  spo-
luorganizovaných UP.

2. Prosp chové stipendium lze dále p iznat, jestliže stu-
dent rozhodný úsek studia absolvoval na jiných fa-
kultách nebo jiných vysokých školách, pokud mu byly 
p edm ty absolvované na jiných fakultách nebo vyso-
kých školách uznány d kanem p íslušné fakulty.

3. Prosp chové stipendium m že d kan p íslušné fakulty 
také p iznat studentovi ke dni složení poslední ásti 
státní zkoušky. V takovém p ípad  je stipendium vy-
pláceno jednorázov .

4. Prosp chové stipendium m že být studentovi p iznáno 
a vypláceno ve form  pravidelného p ísp vku (nejdéle 
po dobu deseti m síc  v akademickém roce) nebo jed-
norázov .

5. Pokud student v akademickém roce vypracovává pou-
ze diplomovou nebo bakalá skou práci a skládá státní 
zkoušku, lze mu p iznat prosp chové stipendium nej-
déle po dobu p ti m síc  tohoto akademického roku.

6. Prosp chové stipendium nem že být p iznáno: 
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a) studentovi bakalá ského nebo magisterského stu-
dijního programu, který v uplynulých akademic-
kých rocích nezískal v pr m ru alespo  60 kredit
za akademický rok (do tohoto po tu se nezapo í-
távají kredity za p edm ty uznané z p edchozího
studia); toto se nevztahuje na stipendium podle
odstavce 3,

b) studentovi doktorského studijního programu.
7. Bližší podrobnosti, zejména rozhodný úsek, požadova-

ný studijní pr m r, pop ípad  požadovaný po et kre-
dit , výši prosp chového stipendia a formu výplaty,
stanoví vnit ní normou d kan p íslušné fakulty.

Článek 7
Mimořádné stipendium

1. Mimo ádné stipendium je stipendium jednorázové,
které m že studentovi p iznat d kan p íslušné fakulty
nebo rektor:
a) za vynikající výzkumné, vývojové, inova ní, um -

lecké nebo další tv r í výsledky,
b) za vynikající sportovní výsledky, zejména v souvis-

losti s reprezentací UP,
c) za významnou innost konanou ve prosp ch fa-

kulty, UP a akademické obce, blíže specifi kovanou
ve vnit ní norm  UP nebo p íslušné fakulty,

d) na výzkumnou, vývojovou a inova ní innost po-
dle zákona . 130/2002 Sb., o podpo e výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z ve ejných pro-
st edk  a o zm n  n kterých souvisejících zákon
(zákon o podpo e výzkumu, experimentálního vý-
voje a inovací), ve zn ní pozd jších p edpis ,

e) v jiných p ípadech nepopsaných výše v písm. a) až
d).

2. Mimo ádné stipendium podle odst. 1 písm. a) a d) p i-
znává d kan p íslušné fakulty nebo rektor na základ
žádosti studenta nebo návrhu vedoucího zam stnance
p íslušné katedry nebo pracovišt  nebo vedoucího za-
m stnance vysokoškolského ústavu nebo lena akade-
mické obce. Mimo ádné stipendium podle odst. 1 písm. 
b), c) a e) p iznává d kan p íslušné fakulty nebo rektor 
na základ  žádosti studenta nebo návrhu vedoucího
zam stnance p íslušné katedry nebo pracovišt  nebo
lena akademické obce. O p iznání stipendia podle §

91 odst. 2 písm. b) zákona rozhodne d kan p íslušné
fakulty vždy pouze na návrh garanta studijního progra-
mu, v n mž student studuje, p ípadn  na návrh vedou-
cího zam stnance katedry nebo pracovišt , na n mž
student dosáhl výsledk  uvedených v § 91 odst. 2 písm. 
b) zákona.

3. Mimo ádné stipendium lze p iznat i opakovan .
4. Mimo ádné stipendium m že d kan p íslušné fakulty

nebo rektor ud lit i v nepen žní (hmotné) form , na-
p íklad ve form  poukázky na nákup literatury. Pro-
st edky na mimo ádné stipendium v hmotné form
mohou být poskytnuty i erpány pouze ze stipendijní-

ho fondu UP, nikoliv z p ísp vku i dotace poskytnuté 
ministerstvem.

5. Rektor nebo d kan p íslušné fakulty mohou dále
p iznat studentovi mimo ádné stipendium ve form
mimo ádné ceny; podmínky p iznání mimo ádných
cen, jejich výši a další podrobnosti stanoví rektor nebo
d kan p íslušné fakulty.

6. Bližší podrobnosti týkající se mimo ádného stipendia
stanoví vnit ní normou d kan p íslušné fakulty nebo
rektor.

Článek 8
Sociální stipendium, mimořádné sociální 

stipendium

1. Nárok na sociální stipendium má student, kterému byl 
p iznán p ídavek na dít  podle § 17 zákona . 117/1995
Sb., o státní sociální podpo e, ve zn ní pozd jších
p edpis , jestliže rozhodný p íjem v rodin  zjiš ovaný
pro ú ely p ídavku na dít  nep evyšuje sou in ástky
životního minima rodiny a koefi cientu 1,5 a tento ná-
rok prokáže student tím, že k žádosti o sociální stipen-
dium doloží písemné potvrzení vydané na jeho žádost
ú adem státní sociální podpory, který p ídavek p iznal.
Potvrzení pro ú ely p iznání stipendia platí po dobu
21 m síc  od uplynutí roku, za který byl p íjem rodiny
zjiš ován.

2. Žádost o sociální stipendium student podává v termí-
nech uvedených každoro n  v rozhodnutí rektora.

3. Student má nárok na sociální stipendium po standard-
ní dobu studia za každý celý kalendá ní m síc, po který 
spl uje podmínky pro p iznání sociálního stipendia.
Sociální stipendium se p iznává na deset m síc  v aka-
demickém roce, nárok na sociální stipendium nevzniká 
za m síc ervenec a srpen.

4. M sí ní výše sociálního stipendia odpovídá jedné
tvrtin  výše základní sazby minimální mzdy za m -

síc s tím, že takto ur ená výše se zaokrouhluje na celé
desetikoruny nahoru.

5. Rozhodnutím rektora m že být každoro n  jednorá-
zov  navýšena m sí ní výše sociálního stipendia, a to
v sum  za UP do výše z statku p ísp vku sociálního
stipendia poskytovaného ministerstvem. Není-li v roz-
hodnutí rektora stanoveno jinak, podává se žádost
o p iznání sociálního stipendia elektronickým zp so-
bem.

6. Sociální stipendium je vypláceno bezhotovostním p e-
vodem na ú et studenta vedený bankou na území R
v eské m n . Stipendium se vyplácí formou m sí ního
p ísp vku v období leden - erven a v zá í p íslušného
akademického roku. P iznané stipendium za m síce
íjen až prosinec je vypláceno v prosinci téhož kalen-

dá ního roku.
7. V p ípad  zvlášt  tíživé sociální situace studenta m že

být na základ  žádosti studenta p iznáno jednorázové
mimo ádné sociální stipendium. O mimo ádné sociál-
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ní stipendium student žádá na fakult , na níž je zapsán 
ke studiu. 

8. Bližší podrobnosti týkající se p iznávání a výplaty mi-
mo ádného sociálního stipendia stanoví vnit ní nor-
mou d kan p íslušné fakulty. Stipendium m že být
p iznáno opakovan .

Článek 9
Ubytovací stipendium

1. Ubytovací stipendium m že být p iznáno studentovi,
který ke dni vydání rozhodnutí o p iznání ubytovacího
stipendia:
a) je studentem bakalá ského, magisterského nebo

doktorského studijního programu v prezen ní for-
m  studia s  výukou v eském jazyce,

b) studuje v prvním akreditovaném studijním pro-
gramu, nebo v akreditovaném studijním pro-
gramu na n j navazujícím; v p ípad  soub žn
studovaných akreditovaných studijních program
je student zapo ten nejvýše jednou, a to v tom
akreditovaném studijním programu, ve kterém
byl do studia zapsán d íve; ke studiu, k n muž se
student zapsal a které ukon il v období od 1. kv tna
do 30. íjna téhož kalendá ního roku, se p itom
nep ihlíží,

c) nep ekro il standardní dobu studia v aktuáln
studovaném akreditovaném studijním programu
ani v žádném ze soub žn  studovaných studijních
program ,

d) nemá trvalé bydlišt  na území okresu Olomouc,
e) o p iznání stipendia požádal.

2. Studentovi m že být z d vod  zvláštního z etele hod-
ných p iznáno ubytovací stipendium i v p ípad , že má 
trvalé bydlišt  na území okresu Olomouc, a to na zá-
klad  odvolání proti rozhodnutí o nep iznání ubytova-
cího stipendia adresovaného rektorovi. Student však
musí spl ovat podmínku trvalého bydlišt  mimo území 
statutárního m sta Olomouce a dojezdové vzdálenosti
do Olomouce vyšší než 45 minut nebo musí být držite-
lem pr kazu ZTP nebo ZTP/P.

3. Spln ní podmínek nároku na ubytovací stipendium
podle odstavce 1 písm. a) až d) se ov uje na základ
údaj  vedených v databázi Sdružených informací ma-
trik student  (SIMS).

4. Ubytovací stipendium se p iznává na dv  období v aka-
demickém roce (dále jen „stipendijní období“), z nichž 
první za íná 1. íjna a kon í 31. prosince a druhé za í-
ná 1. ledna a kon í 30. ervna. Studentovi zapsanému
do studia v pr b hu stipendijního období lze ubytovací 
stipendium p iznat jen na ást stipendijního období
po jeho zápisu do studia. Studentovi, který p erušil
nebo ukon il studium v pr b hu stipendijního období, 
nebo který v tomto období p estal spl ovat podmínky
pro p iznání stipendia, lze stipendium vyplatit pouze
v pom rné odpovídající výši.

5. Výši ubytovacího stipendia ve stipendijním období sta-
novuje a vyhlašuje rektor svým rozhodnutím. Ubytova-
cí stipendium se p iznává na dané stipendijní období.

6. Student, který spl uje podmínky pro p iznání ubytova-
cího stipendia uvedené v odstavci 1, ale nechce ubyto-
vací stipendium pobírat, neprodlen , nejpozd ji do 14
dn  od doru ení rozhodnutí o p iznání ubytovacího
stipendia, písemn  informuje o této skute nosti rek-
tora.

7. Rektor svým rozhodnutím stanoví formu, náležitosti
a termíny pro podávání žádostí o p iznání ubytovací-
ho stipendia. Není-li v rozhodnutí rektora stanoveno
jinak, podává se žádost o p iznání stipendia elektro-
nicky a student je povinen v žádosti uvést své bankovní 
spojení.

8. Stipendium je vypláceno bezhotovostním p evodem
na ú et studenta vedený bankou na území R v eské
m n . Ubytovací stipendium se po jeho p iznání vy-
plácí zp tn  za období, na n ž bylo p iznáno, a to vždy
jednou za t i m síce.

Článek 10
Stipendium v případech zvláštního zřetele 

hodných

1. O p iznání stipendia rozhoduje d kan p íslušné fakulty 
nebo rektor na základ  žádosti studenta nebo i bez této 
žádosti.

2. Bližší podrobnosti týkající se výše a  podmínek pro
ud lení stipendia stanoví vnit ní normou d kan p í-
slušné fakulty nebo rektor.

3. Stipendium je jednorázové a nárok na výplatu vzniká
dnem jeho p iznání. Stipendium m že být p iznáno
opakovan .

Článek 11
Stipendium na podporu studia v zahraničí 

a na podporu studia v ČR

Podmínky pro p iznání stipendia na podporu studia 
v zahrani í a na podporu studia v R, podmínky jeho 
vyplácení a výši stipendia stanoví vnit ní normou d kan 
p íslušné fakulty nebo rektor. 

Článek 12
Doktorské stipendium

1. Doktorské stipendium p iznává d kan p íslušné fa-
kulty student m prezen ní formy doktorských studij-
ních program  s  výukou v eském jazyce studujícím
ve standardní dob  studia, p i emž se do doby studia
též zapo tou doby všech p edchozích neúsp šných stu-
dií doktorských studijních program .

2. Stipendium se p iznává na stipendijní období. Sti-
pendijními obdobími jsou zá í až prosinec daného
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kalendá ního roku a leden až srpen následujícího 
kalendá ního roku. Vyplácí se formou pravidelného 
m sí ního p ísp vku.

3. M sí ní výše doktorského stipendia v daném stipendij-
ním období odpovídá alespo  1/12 ro ní výše p ísp v-
ku ministerstva poskytovaného UP prost ednictvím
ukazatele C na podporu student  doktorských studij-
ních program  v daném kalendá ním roce. M sí ní
výše bude zve ejn na na ve ejn  p ístupných webových 
stránkách UP .

4. V p ípad , že student doktorského studijního progra-
mu ádn  plní své studijní povinnosti podle indivi-
duálního studijního plánu, m že d kan po vyjád ení
oborové rady studentovi doktorské stipendium na dal-
ší stipendijní období p iznat ve vyšší výši.

5. Bližší podrobnosti týkající se doktorského stipendia,
zejména termíny a formu výplaty, stanoví vnit ní nor-
mou d kan p íslušné fakulty.

6. Stipendium je vypláceno bezhotovostním p evodem
na ú et studenta vedený bankou na území R v es-
ké m n . Doktorské stipendium se p estává vyplácet
od m síce následujícího po m síci, ve kterém student
p erušil nebo ukon il studium.

Článek 13
Přechodná ustanovení

Stipendia p iznaná za ú innosti Stipendijního ádu 
UP ze dne 2. listopadu 2017 budou i po nabytí ú innosti 

tohoto stipendijního ádu vyplácena podle podmínek sta-
novených v rozhodnutí o jejich p iznání. 

Článek 14
Zrušující a závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se Stipendijní ád UP registrovaný mini-
sterstvem dne 2. listopadu 2017 pod .j. MŠMT-
30176/2017.

2. Tento stipendijní ád byl schválen podle § 9 odst. 1
písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem UP dne 
23. kv tna 2018.

3. Tento stipendijní ád nabývá platnosti podle § 36 odst. 
4 zákona dnem registrace ministerstvem.

4. Tento stipendijní ád nabývá ú innosti sedmým dnem
po dni, kdy nabyde platnosti.

***

Zm ny Stipendijního ádu UP byly schváleny podle § 
9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UP dne 
15. dubna 2020.

Zm ny Stipendijního ádu UP nabývají platnosti podle 
§ 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem.

Zm ny Stipendijního ádu UP nabývají ú innosti dnem 
1. zá í 2020.

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., v. r. 
rektor UP

doc. Mgr. Ji í Langer, Ph.D., v. r.
p edseda Akademického senátu UP




