
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 18. června 2013 pod čj. MSMT-26836/2013-30  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. 3  odst. 6 se na konec doplňují slova „nebo jednorázově (čl. 6 odst. 5)“. 

2. V čl. 4 odst. 2  se slova „čl. 6 odst. 15“ nahrazují slovy „čl. 6 odst. 16“. 

3. V čl. 4 odst. 3 se slova „9.000 Kč až 18.000 Kč“ nahrazují slovy „11.000 až 33.000 Kč“. 

4. V čl. 5  odstavec 2 zní: 

„2. Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném 

akademickém roce je  u stipendia podle odstavce 1 písm. a) nebo d) celkově 82.000 Kč, 

písm. b) 30.000 Kč a písm. c) 60.000 Kč.“. 

5. V čl. 6 odst. 2 se slova „5.750 Kč“ nahrazují slovy „6.300 Kč“. 

6. V čl. 6 odst. 3 větě první se slova „7.000 Kč až 10.500 Kč“ nahrazují slovy „7.600 až 

13.000 Kč“. 

7. V čl. 6 odst. 4 větě první se slova „1.500 Kč“ nahrazují slovy „2.000 Kč“ a na konec se 

doplňuje věta, která zní: „Vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 odst. 5 může stanovit, že se 

po úspěšném splnění určené studijní, vědecké nebo jiné povinnosti či povinností studenta 

doktorandské stipendium podle odstavce 2 nebo 3 navyšuje o další částku, nejvýše však 
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v úhrnu o 2.000 Kč měsíčně.“. 

8. V čl. 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„5. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje plnění individuálního studijního plánu 

(čl. 8 odst. 4 písm. a) studijního řádu) a jde-li o studenta doktorského studijního programu 

dosahujícího ve studiu vynikajících výsledků, může děkan na návrh školitele nebo 

oborové rady studentovi jednorázově přiznat další doktorandské stipendium, a to až do 

výše 30.000 Kč.“. 

Stávající odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

9. V čl. 6 odst. 6 větě první se slova „čl. 8 odst. 3“ nahrazují slovy „čl. 8 odst. 4“. 

10. V čl. 7c odst. 2 větě druhé se slova „120.000 Kč“ nahrazují slovy „150.000 Kč“. 

11. V čl. 8 odst. 1 písm. b) se slova „čl. 5 odst. 8“ nahrazují slovy „čl. 5 odst. 9“. 

12. V čl. 8a odst. 2 se slova „nebo jako navýšení všech stipendií uvedených v čl. 3 odst. 1 

písm. a) až c)“ nahrazují slovy „nebo jako navýšení stipendia uvedeného v čl. 5 odst. 1 

písm. c)“. 

13. Čl. 9a zní: 

„Čl. 9a  

Překážky poskytnutí stipendia podle čl. 8 se  

a) vztahují i na stipendia podle čl. 8a a 

b) nevztahují na stipendia podle čl. 9, nestanoví-li vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 

odst. 5 jinak.“. 

 

 

Čl. 2 

 

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

dne 26. dubna 2013. 

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

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2013/2014.  

 
 
 
 

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

 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 18. června 2013. 


