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Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UP ze dne 17. 12. 2015, kterou se provádějí
některá ustanovení Stipendijního řádu UP

Děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (dále jen „PřF UP“) vydává na základě
ustanovení článků 3, 6, 7, 8, 11 a 12 Stipendijního řádu UP ze dne 27. 9. 2012 (dále jen
„SŘ“) po projednání v Akademickém senátu PřF UP k provedení některých ustanovení SŘ
tuto směrnici:
Článek I
Účel směrnice
Tato směrnice stanoví v návaznosti na SŘ další podmínky, za nichž lze přiznat stipendia
studentům zapsaným na PřF UP (dále jen „studentům“), jakož i další podrobnosti týkající se
přiznání a výplaty těchto stipendií.
Článek II
Forma a termín výplaty stipendií
(k čl. 3, 11 a 12 SŘ)
1. Stipendia studentům, o jejichž přiznání rozhodl děkan PřF UP (dále jen „děkan“), jsou
vyplácena bezhotovostním převodem na účet studenta vedený v České republice
v české měně.
2. Stipendia se vyplácejí formou pravidelného příspěvku, stanoví-li tak SŘ, tato směrnice
nebo děkan v rozhodnutí o přiznání stipendia. V ostatních případech se vyplácejí
jednorázově.
3. Stipendia vyplácená formou pravidelného příspěvku se vyplácejí ve výplatním termínu,
kterým je vždy 15. den kalendářního měsíce. Stipendium vyplácené jednorázově se
vyplatí v nejbližším výplatním termínu následujícím po nabytí účinnosti rozhodnutí o jeho
přiznání, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak.
4. Prospěchové stipendium dle čl. III odstavce 1 písm. a) se vyplácí v prosinci následujícím
po akademickém roce, ve kterém vznikl na stipendium nárok.
5. Prospěchové stipendium dle čl. III odstavce 1 písm. b) se vyplácí nejpozději 60 dní ode
dne, ke kterému vznikl na stipendium nárok.
6. Stipendium na podporu studia v ČR dle čl. VI odst. 2 se vyplácí nejdříve počínaje
kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž byl pro příslušný akademický rok
uhrazen poplatek za studium1.
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§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění

Článek III
Prospěchové stipendium
(k čl. 6 SŘ)
1. Prospěchové stipendium bude přiznáno
a) studentovi, který za předchozí akademický rok dosáhl váženého studijního průměru
nejvýše 1,5. Výše stipendia činí 5 000 Kč;
b) studentovi prezenční formy studia ke dni složení poslední části státní závěrečné
zkoušky, který splnil podmínky pro celkové hodnocení studia stupněm „absolvoval
s vyznamenáním“. Výše stipendia činí 6 000 Kč.
O přiznání stipendia se rozhoduje bez žádosti.
2. Stipendia dle předchozího odstavce se vyplácejí jednorázově.

Článek IV
Mimořádné stipendium
(k čl. 7 SŘ)
1. Mimořádné stipendium bude přiznáno
a) studentovi 1. ročníku bakalářského studia, který je úspěšným řešitelem celostátního
kola nejvyšší kategorie olympiády v oboru odpovídajícímu některému studijnímu
oboru akreditovanému na PřF UP, nebo který obsadil 1.- 3. místo v celostátním kole
soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Výše stipendia činí 10 000 Kč, v
případě kolektivní práce SOČ bude stipendium přiznáno ve výši 10 000/n Kč, kde n je
počet autorů práce;
b) studentovi, který splňuje podmínky stanovené pro udělení „Ceny děkana autorům
prestižních vědeckých publikací a vynikajícím pedagogům Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci“ autorovi vědecké publikace;
c) studentovi 2. nebo 3. ročníku bakalářského studijního programu, navazujícího
magisterského studijního programu nebo doktorského studijního programu, ve všech
případech studujícímu ve standardní době studia, který předloží platný certifikát
Britské rady o jazykové zkoušce na úrovni B2 a vyšší, přičemž ke dni podání žádosti
nesmí uplynout od data vykonání zkoušky více než jeden rok. Výše stipendia činí
2 500 Kč;
d) studentovi, který vyjede na jakoukoli zahraniční mobilitu v trvání 30 nebo více dní.
Může se jednat o studijní pobyty, výzkumné stáže, pracovní stáže, letní školy apod.,
s výjimkou pobytů v rámci Erasmus. Výše stipendia činí 3 000 Kč, student může
žádat o stipendium za každou realizovanou mobilitu, žádost se podává před
výjezdem;

e) studentovi, který obsadil 1.- 3. místo ve fakultním kole Studentské vědecké odborné
činnosti (SVOČ) na PřF UP. Výše stipendia činí 6 000 Kč za 1. místo, 4 000 Kč za 2.
místo a 2 000 Kč za 3. místo.
O přiznání stipendia dle písm. a), c), d) se rozhoduje na základě písemné žádosti
studenta, přičemž žádost se předkládá nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce
předcházejícího měsíci výplaty stipendia. O přiznání stipendia v ostatních případech se
rozhoduje bez žádosti.
2. Mimořádné stipendium lze dále přiznat i v případech v předchozím odstavci
neuvedených; za významnou činnost konanou ve prospěch PřF UP a akademické obce
se zejména považuje podíl na propagačních a popularizačních aktivitách, umístění ve
významných národních a mezinárodních soutěžích, a podobně. O přiznání stipendia se
rozhoduje na písemný návrh proděkana PřF UP nebo vedoucího zaměstnance
organizační jednotky PřF UP.
3. Mimořádné stipendium lze rovněž přiznat studentovi doktorského studijního programu
studujícímu v prezenční formě studia; stipendium se vyplácí formou pravidelného
příspěvku. O přiznání stipendia se rozhoduje na základě písemného návrhu vedoucího
pracoviště garantujícího příslušný studijní obor.

Článek V
Sociální stipendium
(k čl. 8 odst. 6 SŘ)
Sociální stipendium může být na základě písemné žádosti přiznáno studentovi v
prezenční formě studia v případě katastrofy, životní krize apod. Výši stipendia stanoví
děkan na základě návrhu proděkana pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti PřF
UP.
Článek VI
Stipendium na podporu studia v zahraničí a na podporu studia v ČR
(k čl. 11 SŘ)
1. Stipendium na podporu studia v zahraničí může být přiznáno studentovi, který získal
prestižní zahraniční stipendium (např. Merillova nebo obdobného programu), nepokrývá-li
takové stipendium prokazatelně jeho životní náklady při studiu v zahraničí. O přiznání
stipendia se rozhoduje na základě písemné žádosti studenta, jejíž součástí je i finanční
rozvaha studia v zahraničí. Výše stipendia je stanovena s přihlédnutím k životním
nákladům studenta na studium v zahraničí. Stipendium se vyplácí jednorázově.
2. Stipendium na podporu studia v ČR (stipendium J. L. Fischera) může být přiznáno
zahraničnímu studentovi studujícímu v doktorském studijním programu v anglickém
jazyce, a to nejvýše deseti studentům v každém akademickém roce. Výše stipendia činí
25 000 Kč měsíčně a vyplácí se formou pravidelného příspěvku. O přiznání stipendia se
rozhoduje na základě písemného návrhu vedoucího pracoviště garantujícího příslušný
studijní obor, přičemž tento návrh se podává vždy spolu s návrhem na přijetí ke studiu.

3. Stipendium na podporu studia v ČR může být dále přiznáno zahraničnímu studentovi
studujícímu v navazujícím magisterském studijním programu v anglickém jazyce.
Stipendium do výše 90 000 Kč za akademický rok se vyplácí jednorázově. O přiznání
stipendia se rozhoduje na základě písemného návrhu vedoucího pracoviště garantujícího
příslušný studijní obor.
Článek VII
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

V Olomouci dne 17. 12. 2015

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF UP

