
Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze – Změna Stipendijního řádu 

 
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 28. února 2013 pod čj. MSMT-7697/2013-30 změnu Stipendijního řádu 
Univerzity Karlovy v Praze.  

 
 

…….......................................... 
          Mgr. Karolína Gondková 
      ředitelka 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 (zákon o vysokých školách),  

usnesl na této změně  Stipendijního řádu Univerzity Karlovy: 

 

Čl. 1 
 

Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze se mění takto: 
 

1. V čl. 2 se slova „(§ 18 odst. odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách)“ nahrazují slovy 

„(§  18 odst. odst. 2 písm. c ) zákona o vysokých školách)“, za kterými se vkládá čárka a 

slova „z podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (§ 

18 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách a  § 2 odst. 2 písm. l)  zákona č. 130/2002 

Sb., v platném znění) (dále jen „podpora výzkumu“)“ a slova „§ 18 odst. 2 písm. d) až g)“ 

se nahrazují slovy „§ 18 odst. 2 písm. e) až g)“. 

2. Název čl. 3 zní: „Druhy stipendií hrazených z příspěvku nebo dotace anebo podpory 

výzkumu, jejich přiznávání a vyplácení“. 

3. V čl. 3, poznámce pod čarou č. 2  se slova „písm. b) až d)” nahrazují slovy “písm. b),  d) a 

e)”. 

4. V čl. 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4a) 

zní:  

„3. Z podpory výzkumu může být studentovi přiznáno stipendium na výzkumnou, 

vývojovou a inovační činnost (dále jen „stipendium na výzkum“)4a). 

4a) § 91 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách.”. 

Stávající odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9. 

5. V čl. 3 odst. 4 se za slova „z  příspěvku nebo dotace“ vkládají slova  „anebo podpory 
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výzkumu“. 

6. V čl. 3 odst. 6 se za slovo „vypláceno“ vkládají slova „zpětně, a to“. 

7. V čl. 3 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:  

„7. Stipendium na výzkum může být vypláceno jednorázově, nebo jako pravidelná, 

opakující se částka.“. 

Stávající odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10. 

8. V čl. 5 odst. 3 se slova „příslušné výnosy“ nahrazují slovy „příslušná opatření“. 

9. Za čl. 7b se vkládá nový čl. 7c, který včetně nadpisu zní: 

„Čl. 7c 

Stipendium na výzkum 

 

1. Celkový limit částky stipendia na výzkum, kterou lze studentovi vyplatit v daném 

akademickém roce je 120.000 Kč. 

2. Do limitu podle odstavce 1 se nezapočítávají stipendia hrazená z části podpory 

výzkumu přidělené univerzitě jako účelová podpora na specifický vysokoškolský 

výzkum podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění. Celkový 

limit částky pro stipendia hrazená z účelové podpory na specifický vysokoškolský 

výzkum je 120.000 Kč pro akademický rok; pravidla pro přiznávání těchto stipendií 

upravuje Grantový řád univerzity.“.  

 

10. V čl. 8 odst. 1 písm. a) se na konec doplňuje středník a slova „ tato podmínka se neuplatní, 

jde-li o účelové stipendium nebo stipendium na výzkum“. 

11. V čl. 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:  

„3. Doktorandské stipendium nelze dále studentovi přiznat ani vyplácet, pokud celková 

prezenční odstudovaná doba přesáhla standardní dobu studia studijního programu, ve 

kterém student studuje. Do celkové odstudované doby se započítává 

a) délka studia v prezenční formě studia ve studijním programu, ve kterém student 

studuje,  

b) délka studia v prezenční formě studia v doktorských studijních programech, které 

bylo ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. a), b) nebo e) zákona o vysokých školách,  

přičemž délka studia podle písmena b) se započítává pouze v rozsahu po 1. lednu 1999 a 

den, ve kterém student studoval ve více studijních programech ukončených způsobem 

uvedeným v písmenu b) nebo ve kterém studuje podle písmena a) se započítává pouze 

jednou. Je-li student zapsán ke studiu v prezenční formě studia ve více doktorských 

studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu 

být toto stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou, a to v tom 

studiu, do kterého se zapsal dříve; nelze-li takové studium určit, je mu přiznáno i 

vypláceno ve studiu, které na návrh studenta a po projednání s děkany dotčených fakult 

určí rektor. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno přiznání ani vyplácení 

doktorandského stipendia, jde-li o případ podle čl. 9 odst. 1 věty třetí studijního řádu.“. 
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Stávající odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 

12. V čl. 8a odst. 1 se za slova „čl. 3 odst. 1“ vkládají slova „písm. a) až c)“. 

13. V čl. 8a odst. 2 se za slova „čl. 3 odst. 1“ vkládají slova „písm. a) až c)“. 

14. V čl. 9 odst. 1 se za slova „čl. 3 odst. 1“ vkládají slova „až 3“. 

15. V čl. 11 odst. 1 se před slova „čl. 8a“ vkládají slova „a čl. 3 odst. 3,“. 

 

 

Čl. 2 

Přechodné ustanovení 

 

Ustanovení čl. 1 bodu 9 a 11 se poprvé použijí pro přiznávání a vyplácení stipendií 

v akademickém roce 2013/14. 

 

 

Čl. 3 

 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze 

dne 18. ledna 2013. 

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

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po nabytí 

platnosti. 

 
 
 
 
 

................................... ................................... 
předseda akademického senátu rektor 

 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 28. února 2013. 


