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STIPENDIJNÍ ŘÁD
FILOZOFICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
§1
Úvodní ustanovení
Stipendijní řád Filozofické Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen “FF UP”) je
vydán v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ze dne 22. dubna 1998 (dále jen “zákon”) a dále
v souladu s § 18 odst. 3 Statutu UP a se Stipendijním řádem UP.

§2
Finanční zdroje k poskytování stipendií
(1) Základním zdrojem pro poskytování stipendií je neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu České republiky poskytnutá prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy (dále jen “ministerstvo”), ze které mohou být studentům FF UP vyplácena
stipendia podle § 91 odst. 2 a 3 zákona.
(2) Doplňkovým zdrojem k poskytování stipendií je stipendijní fond, který se tvoří
• z hospodářského výsledku předchozího roku po zdanění,
• z poplatků vybraných od studentů FF UP podle § 58 zákona a § 16 Statutu UP,
který stanoví druhy a výši poplatků v rámci UP,
• z darů účelově poskytnutých externími subjekty k výplatě stipendií.
(3) Dalším doplňkovým zdrojem pro výplatu stipendií podle § 91 zákona může být
účelová dotace ministerstva, která podléhá zúčtování se státním rozpočtem.

§3
Použití stipendijního fondu
(1) Prostředky stipendijního fondu lze použít k výplatám stipendií podle § 91 odst. 2
a 3 zákona.
(2) Stipendium může být vyplaceno
a) jednorázově,
b) formou pravidelného měsíčního příspěvku.
Stipendium vyplácené podle písm. b) může děkan pozastavit studentovi, který prokazatelně
neplní studijní povinnosti.
(3) O způsobech vyplácení stipendií rozhodne děkan fakulty.
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§4
Prováděcí opatření
(1) O poskytnutí stipendia podle § 91 odstavec 2 písm. b), c), d) a odstavec 3 zákona
musí student písemně požádat děkana Filozofické fakulty, který vydá na základě
individuálního posouzení žádosti písemné rozhodnutí s doručením do vlastních rukou
adresáta.
(2) Po posouzení výše stipendijního fondu a ekonomické situace fakulty může děkan,
případně akademický senát fakulty, iniciovat vyplacení senátem schválené části stipendijního
fondu ve formě stipendia za vynikající studijní výsledky (odst. 2 písm. a) zákona) studentům,
kteří dosáhli v uplynulém akademickém roce děkanem stanoveného studijního průměru
(příp. váženého studijního průměru). Toto stipendium se vyplácí jednorázově a o jeho
udělení jsou studenti zpraveni vyvěšením seznamu studentů, jimž bylo stipendium přiznáno,
na informační desce fakulty.
(3) Stipendium přiznané podle § 91 odst. 2 písm.c) a podle odst. 3 zákona ve formě
pravidelného měsíčního příspěvku se přiznává na dobu určenou děkanem, nejdéle však na
dobu jednoho akademického roku. Stipendium vyplácené formou měsíčního příspěvku může
děkan pozastavit studentovi, který prokazatelně neplní studijní povinnosti.
(4) O poskytnutí stipendia podle § 91 odst. 2 písm. c) a d) a odst. 3 písm. a) a b)
zákona musí student písemně požádat děkana fakulty, který vydá na základě individuálního
posouzení žádosti písemné rozhodnutí s doručením do vlastních rukou adresáta. Tato
stipendia se vyplácejí formou měsíčního příspěvku s výjimkou stipendia podle § 91 odst. 2
písm. d) zákona, u něhož o způsobu vyplácení rozhodne po posouzení případu děkan
fakulty. Stipendia studentům doktorských studijních programů jsou přiznávána podle
platných předpisů ministerstva.
(5) Výši stipendia stanoví děkan fakulty po posouzení finanční situace fakulty a
v návaznosti na obecně platné normy.
§5

Závěrečná ustanovení
(1) Kromě stipendií vyplácených podle vyhlášky ministerstva č. 400/1991 Sb.
v platném znění zahraničním studentům studujícím na FF UP na základě mezinárodních
smluv a stipendií poskytovaných ministerstvem formou účelových dotací jsou ostatní
stipendia nenároková.
(2) Proti rozhodnutí děkana je možno se odvolat písemnou formou k rektorovi
prostřednictvím děkana, který o stipendiu rozhodl, a proti rozhodnutí rektora k AS UP
prostřednictvím rektora. Děkan i rektor mohou o odvolání rozhodnout autoremedurou, pokud
mu vyhoví.
(3) Tento řád ruší platnost všech stávajících stipendijních předpisů vydaných před
nabytím platnosti tohoto řádu.
(4) Tento řád byl schválen AS FF UP dne
(5) Tento řád nabývá účinnosti 1. ledna 1999 s výjimkou § 3 odst. 3 tohoto řádu, který
vstupuje v účinnost dne 1. 9. 1999.
(6) Tento řád nabývá platnosti dnem schválení AS UP.
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