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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 
zákona č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách),  dne 17. června 2003  pod čj. 21 721/2003-30 změnu Stipendijního řádu  
Univerzity Karlovy v Praze.   

 

 

 
      .......................................... 
             Ing. J. Beneš, CSc. 
      ředitel odboru vysokých škol 

 
ZMĚNA 

 

STIPENDIJNÍHO ŘÁDU 
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 

 
Akademický senát Univerzity Karlovy 

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb.,  

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění,  

usnesl na této změně  Stipendijního řádu Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 

 

 Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze se mění takto: 

 

1. Článek 2 včetně nadpisu zní:  

„Čl. 2 

Stipendia 

Studentům mohou být přiznána stipendia hrazená z dotace (první věta § 18 odst. 3 zákona 

o vysokých školách), ze stipendijního fondu (§ 18 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých 

školách) nebo z jiných zdrojů (zejména § 18 odst. 2 písm. c) až f) zákona o vysokých 

školách).“. 

2. V čl. 3 odst. 5 se slova „je po dobu celého akademického roku“ nahrazují slovy „je 

studentovi po dobu celého roku studia“. 

3. V čl. 4 odst. 1 se slova „může být přiznáváno studentovi“ nahrazují slovy „je přiznáváno 

studentům“ a na konec odstavce se doplňuje věta, která zní: „Stanoví-li tak stipendijní řád 

fakulty, může být stipendium přiznáváno i studentům v prvním úseku studia 

v navazujícím magisterském studijním programu, a to za vynikající studijní výsledky 
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v předchozím studiu v bakalářském studijním programu.“. 

4. V čl. 4 odst. 3 se částky „5.000 až 12.000 Kč“ nahrazují  částkami „6.000 až 15.000 Kč“. 

5. V čl. 4 odstavec 4 zní: „4. Konkrétní výši tohoto stipendia na fakultě v daném 

akademickém roce stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.“. 

6. V čl. 5 odst. 2 se slova a částky  „ písm. a) 15.000 Kč, písm. b) 10.000 Kč, písm. c) 

10.000 Kč  a  písm. d) 20.000 Kč“ nahrazují slovy a částkami  „písm. a) 25.000 Kč, písm. 

b) 20.000 Kč, písm. c) 40.000 Kč a písm. d) 30.000 Kč.“. 

7. V čl. 6 odst. 2 se  částka  „4.500 Kč“ nahrazuje  částkou „5.000 Kč“. 

8. V čl. 6 odst. 3 se  částka „5.000 až 8.000 Kč“ nahrazuje  částkou „6.000 až 9.000 Kč“. 

9. Za čl. 8 se vkládá nový čl. 8a, který včetně  nadpisu zní:  

„Čl. 8a 

Stipendia hrazená ze stipendijního fondu 

1. Stipendia uvedená v čl. 3 odst. 1 mohou být částečně nebo úplně vyplácena ze 

stipendijního fondu.  

2. Stipendium hrazené ze stipendijního fondu může být dále studentovi přiznáno 

zejména za zcela výjimečné studijní, vědecké, sportovní či umělecké výsledky, 

úspěšnou reprezentaci univerzity a příkladné občanské činy nebo jako navýšení všech 

stipendií uvedených v čl. 3 odst. 1.“. 

 

Čl. 2 

 

1. Tato změna  Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla 

schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 6. června 2003. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2003/2004. 

 

 

 

 

 
 

................................... ................................... 

předseda akademického senátu rektor 

 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 17. června 2003. 


