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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 29. července 2005 pod čj. 22 407/2005-30 změnu Stipendijního 
řádu  Univerzity Karlovy v Praze.  

 
 
 

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

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. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje  písmeno d), 
které zní: „d) stipendium na podporu ubytování.2)“. 

2. V čl. 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: „6. Stipendium na podporu 
ubytování je vypláceno zpětně, a to jako pravidelná, zpravidla čtvrtletně se opakující 
částka; v případě podle čl. 7a odst. 1 jako pravidelná, zpravidla měsíčně se opakující 
částka, jejíž výši během daného akademického roku nelze snížit.“.  
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.  

3. Za čl. 7 se vkládá nový čl. 7a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní:  
 

„Čl. 7a 
Stipendium na podporu ubytování 

 

1. Stipendium na podporu ubytování se přiznává na základě posouzení sociální situace 
domácnosti studenta s použitím příslušných právních předpisů5a). Stipendium je 
zpravidla vypláceno ve dvou kategoriích v odstupňovaných částkách. Podrobnější 
podmínky pro přiznání tohoto stipendia stanoví opatření rektora, ke kterému se 
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vyjadřuje senát. 
2. Stipendium na podporu ubytování se dále přiznává všem studentům splňujícím 

podmínky uvedené v čl. 8 s výjimkou těch, kterým již bylo přiznáno podle odstavce 1. 
3. V opatření rektora podle odstavce 1 se rovněž stanoví forma, náležitosti a termíny pro 

podávání žádostí o přiznání stipendia na podporu ubytování, lhůty pro jejich 
vyřizování a podmínky pro vyplácení stipendia, jakož i výše stipendia v jednotlivých 
kategoriích podle odstavce 1 a ukazatele rozhodné pro výpočet výše stipendia podle 
odstavce 2. Není-li v tomto opatření stanoveno jinak, podává se žádost o přiznání 
stipendia elektronickým způsobem. 

4. Stipendium na podporu ubytování přiznává rektor. 
5. Stipendium je vypláceno prostřednictvím rektorátu, a to bezhotovostním převodem na 

účet studenta. Studentovi bakalářského a magisterského studijního programu je 
v akademickém roce toto stipendium vypláceno po dobu deseti měsíců, studentovi 
doktorského studijního programu je vypláceno po dobu celého akademického roku. 

6. Řízení ve věci přiznání ubytovacího stipendia se zahajuje dnem, kdy student podal 
žádost o přiznání tohoto stipendia rektorovi; ustanovení čl. 10 a čl. 11 se na toto řízení 
nevztahují a ustanovení čl. 12 až 14 se pro toto řízení a přezkumné řízení ve věci 
přiznání ubytovacího stipendia použijí přiměřeně. 

___________________ 
5a) Např. zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění a zákon č. 117/1995 Sb., 
o státní sociální podpoře, v platném znění.“. 

 

4. V čl. 8 odst. 1 písm. b) se slova „čl. 5 odst. 6 studijního řádu“ nahrazují slovy „čl. 5 
odst. 8 studijního řádu“. 

5. V čl. 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou zní:  
„3. Stipendium na podporu ubytování nelze dále studentovi přiznat ani vyplácet tehdy, 
jestliže  
a) je zapsán ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce5b) nebo 
b) předchozí studia ve studijních programech více než dvakrát ukončil jinak než řádně5c) 

anebo 
c) skutečná doba studia v některém ze souběžně studovaných studijních programů 

přesáhla standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok. 
Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních 
oborech studijního programu, může mu být toto stipendium přiznáno i vypláceno pro dané 
období nejvýše jednou. 
___________________ 
5b) § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách. 
5c) § 56 odst. 1 písm. a), b) nebo e) zákona o vysokých školách.“. 
 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.  
 

6. V čl. 11 odst. 3 se slovo „výhradně“ zrušuje.  
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Čl. 2 
 

1. Tato změna  Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla 
schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 3. června 2005. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po 
dni, kdy nabyla platnosti. 

 
 
 
 
 

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

 
 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 29. července 2005. 


