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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, dne  27. září 2012  pod čj. MŠMT-37972/2012-30 
Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

 

         Mgr. Karolína Gondková 

      ředitelka  odboru vysokých škol 

 

STIPENDIJNÍ ŘÁD 

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI  

 
Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci se podle § 9 odst. 1 písm. b) a podle § 17 odst. 1 
písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
usnesl na tomto Stipendijním řádu Univerzity Palackého v Olomouci: 

Článek 1 
Finanční zdroje k poskytování stipendií 

1. Základním zdrojem pro poskytování stipendií jsou příspěvek nebo neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu České republiky poskytnuté prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
(dále jen „ministerstvo”), ze kterých mohou být studentům Univerzity Palackého v Olomouci (dále 
jen „UP“) vyplácena stipendia podle § 91 odst. 2 - 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“). 

2. Doplňkovým zdrojem k poskytování stipendií je stipendijní fond, který je zřízen podle § 18 odst. 6 
písm. c) zákona a podle čl. 22 Pravidel hospodaření UP, uvedených v příloze č. 2 Statutu UP. 

3. Dalšími doplňkovými zdroji pro výplatu stipendií podle § 91 odst. 2 až 4 zákona, které nejsou 
uvedeny v odstavci 2, může být účelová dotace ministerstva, která podléhá zúčtování se státním 
rozpočtem České republiky, další neinvestiční dotace, u nichž to pravidla jejich použití umožňují, a 
vlastní příjmy UP. 

 

Článek 2 
Druhy stipendií  

 
1. Studentům UP se přiznávají tato stipendia:  

a) prospěchové stipendium, tj. stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona,  
b) mimořádné stipendium, tj. stipendium podle § 91 odst. 2 písm. b) a c) zákona,  
c) sociální stipendium, tj. stipendium v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 2 

písm. d) zákona,  
d) zvláštní sociální stipendium, tj. stipendium v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 

odst. 3 zákona, 
e) ubytovací stipendium, tj. stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona, 
f) stipendium v případech zvláštního zřetele hodných, tj. stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) 

zákona, 
g) stipendium na podporu studia v zahraničí a na podporu studia v České republice (dále jen 

„ČR“), tj. stipendium podle § 91 odst. 4 písm. a) a b) zákona, 
h) doktorské stipendium, tj. stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona.  

2.  O přiznání prospěchového stipendia, sociálního stipendia, stipendia na podporu studia v zahraničí 
a na podporu studia v ČR a doktorského stipendia rozhoduje děkan fakulty, která zajišťuje 
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organizační a právní stránku uskutečňování studijního programu a na níž jsou studenti tohoto 
studijního programu zapsáni (dále jen „příslušná fakulta“). O přiznání ubytovacího stipendia a 
zvláštního sociálního stipendia rozhoduje rektor. O přiznání mimořádného stipendia a stipendia 
v případech zvláštního zřetele hodných rozhoduje děkan nebo rektor. 

 

Článek 3 
Řízení o přiznání stipendia, rozhodnutí, doručení rozhodnutí 

 
1. Přiznává-li stipendium hrazené z příspěvku nebo dotace rektor, stanoví formu vyplácení a termíny 

výplaty rozhodnutím; v ostatních případech tak stanoví děkan příslušné fakulty směrnicí. 
2.  Řízení o přiznání stipendia se zahajuje: 

a) u prospěchového stipendia dnem, kdy student podal písemnou žádost o přiznání stipendia na 
studijním oddělení příslušné fakulty nebo na návrh vedoucího zaměstnance příslušné katedry 
nebo pracoviště nebo dnem uvedeným ve směrnici děkana, k němuž jsou generovány 
rozhodné údaje z informačního systému Studijní agendy (dále jen „STAG“), 

b) u mimořádného stipendia, stipendia na podporu studia v zahraničí a na podporu studia v ČR a 
sociálního stipendia dnem, kdy student podal písemnou žádost o přiznání stipendia na studijním 
oddělení příslušné fakulty nebo na návrh vedoucího zaměstnance příslušné katedry nebo 
pracoviště nebo člena akademické obce, 

c) u stipendia v případech zvláštního zřetele hodných dnem podání žádosti u rektora či děkana 
nebo dnem podání návrhu na přiznání stipendia, 

d) u zvláštního sociálního stipendia dnem podání žádosti o přiznání stipendia rektorovi, 
e) u ubytovacího stipendia dnem podání žádosti o ubytovací stipendium za podmínek stanovených 

v rozhodnutí rektora, 
f) u doktorského stipendia dnem zápisu studenta do doktorského studijního programu. 

3. Rozhodnutí o přiznání/nepřiznání stipendia vydává děkan příslušné fakulty nebo rektor ve lhůtě 30 
dnů od zahájení řízení. Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok o 
přiznání či nepřiznání stipendia, v případě přiznání stipendia jeho výši, formu vyplácení a termín 
nebo termíny výplaty, a dále odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání 
rozhodnutí. 

4. Rozhodnutí děkana příslušné fakulty a rektora se vyznačují do osobního spisu studenta, vedeného 
o studentovi příslušnou fakultou. 

5. Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech nebo ve více studijních oborech 
studijního programu, může mu být zvláštní sociální stipendium a ubytovací stipendium přiznáno a 
vypláceno pro dané období nejvýše jednou. 

6. Rozhodnutí nabývá právní moci: 
a) dnem poté, kdy marně uplyne lhůta pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí, nebo 
b) dnem poté, kdy se student písemně vzdal práva podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, nebo 
c) dnem poté, kdy bylo studentovi doručeno rozhodnutí rektora o žádosti o přezkoumání 

rozhodnutí o přiznání/nepřiznání stipendia. 
7. Při rozhodování o přiznání stipendia se postupuje podle § 68 zákona. 
 

Článek 4 
Odnětí stipendia 

 
1. Studenti jsou povinni oznámit pověřenému zaměstnanci příslušné fakulty nebo rektorátu všechny 

změny skutečností rozhodných pro přiznání stipendia, a to do 30 dnů poté, kdy taková skutečnost 
nastala.  

2. Oprávnění přiznávat stipendium zahrnuje též oprávnění rozhodnout o odnětí stipendia, jestliže 
student přestane splňovat podmínky pro přiznání stipendia.  
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Článek 5 
Přezkumné řízení 

 
1. Student sám nebo prostřednictvím svého zástupce, kterému udělil písemnou plnou moc, může ve 

lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia požádat o 
přezkoumání rozhodnutí; žádost o přezkoumání se podává orgánu, který rozhodnutí vydal.  

2. Vydal-li rozhodnutí o přiznání/nepřiznání stipendia děkan, může sám žádosti pouze vyhovět a 
rozhodnutí změnit nebo zrušit. 

3. Nerozhodne-li děkan příslušné fakulty podle odstavce 2, předá žádost spolu s osobním spisem 
studenta, včetně všech potřebných podkladů, neodkladně rektorovi. 

4. V případě zmeškání lhůty pro podání žádosti o přezkum může student požádat orgán, který 
rozhodnutí vydal, o prominutí zmeškání lhůty pro podání žádosti o přezkum, a to do 15 dnů ode 
dne odpadnutí překážky, která zmeškání lhůty způsobila, nejpozději však do 3 měsíců od doručení 
rozhodnutí, které má být přezkoumáno. Spolu s touto žádostí musí být podána žádost o přezkum 
rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia.  

5. Rektor žádost zamítne, jestliže byla podána opožděně nebo byla podána neoprávněnou osobou.  
6. Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem 

UP nebo její součásti, jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí děkana příslušné fakulty potvrdí. 
7. Zruší-li rektor rozhodnutí děkana příslušné fakulty, vrátí věc děkanovi příslušné fakulty k novému 

projednání. Právním názorem rektora je děkan příslušné fakulty vázán. 
8. Vydal-li rozhodnutí o přiznání/nepřiznání stipendia rektor, může sám žádosti pouze vyhovět a 

rozhodnutí změnit, popř. zrušit. 
9. Nerozhodne-li rektor podle odstavce 8, požádá o písemné stanovisko k žádosti komisi pro přezkum 

rozhodnutí o přiznání/nepřiznání stipendia (dále jen „komise“). Komise předloží písemné 
stanovisko obsahující návrh řešení žádosti spolu s písemným stanoviskem děkana příslušné 
fakulty k rozhodnutí rektorovi, který buď prvostupňové rozhodnutí rektora potvrdí, nebo jej změní 
nebo zruší, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem UP nebo její součásti. 

 

Článek 6 
Prospěchové stipendium 

 
1. Prospěchové stipendium může děkan přiznat studentovi, který splňuje tyto podmínky: 

a) je studentem UP v bakalářském nebo magisterském studijním programu podle § 61 zákona, 
b) v předcházejícím úseku studia (tzv. „rozhodný úsek“) dosáhl vynikajících studijních výsledků, 

přičemž vynikající studijní výsledky se posuzují na základě studijního průměru nebo váženého 
studijního průměru, 

c) studuje ve standardní době studia, nebo studuje ve standardní době studia zvětšené nejvýše 
o jeden rok, pokud studoval nejméně jeden semestr na zahraniční vysoké škole v rámci 
programů spoluorganizovaných UP.  

2. Prospěchové stipendium lze dále přiznat, jestliže student rozhodný úsek studia absolvoval na 
jiných fakultách nebo jiných vysokých školách, pokud mu byly předměty absolvované na jiných 
fakultách nebo vysokých školách uznány děkanem příslušné fakulty.  

3. Prospěchové stipendium může děkan také přiznat studentovi ke dni složení poslední části státní 
zkoušky. V takovém případě je stipendium vypláceno jednorázově.  

4. Prospěchové stipendium může být studentovi přiznáno a vypláceno ve formě pravidelné příspěvku 
(nejdéle po dobu deseti měsíců v akademickém roce) nebo jednorázově. 

5. Pokud student v akademickém roce vypracovává pouze diplomovou nebo bakalářskou práci a 
skládá státní zkoušku, lze mu přiznat stipendium nejdéle po dobu pěti měsíců tohoto 
akademického roku. 

6. Prospěchové stipendium nemůže být přiznáno:  
a) studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který v uplynulých 

akademických rocích nezískal v průměru alespoň 60 kreditů za akademický rok (do tohoto 
počtu se nezapočítávají kredity za předměty uznané z předchozího studia); toto se nevztahuje 
na stipendium podle odstavce 3,  

b) studentovi doktorského studijního programu.   
7. Bližší podrobnosti, zejména rozhodný úsek, požadovaný studijní průměr, formu výplaty, stanoví 

směrnicí děkan fakulty.  
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Článek 7 
Mimořádné stipendium 

 
1. Mimořádné stipendium je stipendium jednorázové, které může studentovi přiznat děkan fakulty 

nebo rektor zejména:  
a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky,  
b) za vynikající sportovní výsledky, zejména v souvislosti s reprezentací UP,  
c) za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, UP a akademické obce, blíže 

specifikovanou ve směrnici děkana příslušné fakulty,  
d) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění 
pozdějších předpisů.  

2. Mimořádné stipendium přiznává děkan nebo rektor na základě návrhu vedoucího zaměstnance 
příslušné katedry nebo pracoviště nebo člena akademické obce. O přiznání stipendia podle § 91 
odst. 2 písm. b) zákona rozhodne děkan příslušné fakulty vždy pouze na návrh garanta oboru, v 
němž student studuje, případně na návrh vedoucího katedry nebo pracoviště, na němž student 
dosáhl výsledků uvedených v § 91 odst. 2 písm. b) zákona. 

3. Mimořádné stipendium lze přiznat i opakovaně.  
4. Výši mimořádného stipendia stanoví děkan příslušné fakulty.  
5. Mimořádné stipendium může děkan nebo rektor udělit i v nepeněžní (hmotné) formě, např. ve 

formě poukázky na nákup literatury atd. Prostředky na mimořádné stipendium v hmotné formě 
mohou být poskytnuty (čerpány) pouze ze stipendijního fondu UP, nikoliv z příspěvku či dotace 
poskytnuté ministerstvem. 

6. Bližší podrobnosti týkající se mimořádného stipendia stanoví děkan fakulty nebo rektor. 
7. Rektor nebo děkan mohou dále přiznat studentovi mimořádné stipendium ve formě mimořádné 

ceny; podmínky přiznání mimořádných cen, jejich výši a další podrobnosti stanoví rektor nebo 
děkan.  

 
 

Článek 8 
Zvláštní sociální stipendium, sociální stipendium 

 
1. Nárok na zvláštní sociální stipendium má student, kterému byl přiznán přídavek na dítě podle § 17 

zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 
jestliže rozhodný 

příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima 
rodiny a koeficientu 1,5 a tento nárok prokáže student tím, že k žádosti o zvláštní sociální 
stipendium doloží písemné potvrzení vydané na jeho žádost úřadem státní sociální podpory, který 
přídavek přiznal. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, 
za který byl příjem rodiny zjišťován. 

2. Žádost o zvláštní sociální stipendium student podává v termínech uvedených každoročně 
v rozhodnutí rektora.  

3. Student má nárok na zvláštní sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý 
kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání zvláštního sociálního stipendia. Zvláštní 
sociální stipendium se přiznává na deset měsíců v akademickém roce, nárok na zvláštní sociální 
stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen. 

4. Není-li v rozhodnutí rektora stanoveno jinak, podává se žádost o přiznání zvláštního sociálního 
stipendia elektronickým způsobem. 

5. Zvláštní sociální stipendium je vypláceno bezhotovostním převodem na účet studenta vedený 
bankou na území České republiky v české měně. Stipendium se vyplácí formou měsíčního 
příspěvku v období leden - červen a v září příslušného akademického roku. Přiznané stipendium 
za měsíce říjen až prosinec je vypláceno v prosinci téhož kalendářního roku.  

6. Sociální stipendium může být studentovi jednorázově přiznáno na základě jeho žádosti v případě 
zvláště tíživé sociální situace studenta. O stipendium student žádá na fakultě, na níž je zapsán ke 
studiu. Bližší podrobnosti týkající se přiznávání a výplaty sociálního stipendia stanoví směrnicí 
děkan fakulty. Stipendium může být přiznáno opakovaně.  
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Článek 9 

Ubytovací stipendium 
 
1. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který ke dni vydání rozhodnutí o přiznání 

ubytovacího stipendia: 
a) je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v 

prezenční formě studia,           
b) studuje v prvním akreditovaném studijním programu, nebo v akreditovaném studijním 

programu na něj navazujícím; v případě souběžně studovaných akreditovaných studijních 
programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom akreditovaném studijním programu, 
ve kterém byl do studia zapsán dříve; ke studiu, k němuž se student zapsal a které ukončil 
v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku, se přitom nepřihlíží.  

c) nepřekročil standardní dobu studia v aktuálně studovaném akreditovaném studijním programu 
ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů, 

d) nemá trvalé bydliště na území okresu Olomouc, 
e) o přiznání stipendia požádal. 

2.  Studentovi může být z důvodů zvláštního zřetele hodných přiznáno ubytovací stipendium i 
v případě, že má trvalé bydliště na území okresu Olomouc, a to na základě jeho písemné žádosti 
adresované rektorovi. Student však musí splňovat podmínku trvalého bydliště mimo území 
Statutárního města Olomouce a dojezdové vzdálenosti do Olomouce vyšší než 45 minut nebo 
musí být držitelem průkazu ZTP/ZTPP. 

3.  Splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium podle odstavce 1 písm. a) až d) se ověřuje na 
základě údajů vedených v databázi Sdružených informací matrik studentů (SIMS).  

4. Ubytovací stipendium se přiznává na dvě období v kalendářním roce (dále jen „stipendijní období“), 
z nichž první začíná 1. ledna a končí 30. června a druhé začíná 1. října a končí 31. prosince. 
Studentovi zapsanému do studia v průběhu stipendijního období lze ubytovací stipendium přiznat 
jen na část stipendijního období po jeho zápisu do studia. Studentovi, který přerušil nebo ukončil 
studium v průběhu stipendijního období, nebo který v tomto období přestal splňovat podmínky pro 
přiznání stipendia, lze stipendium vyplatit pouze v poměrné odpovídající výši. 

5. Výši ubytovacího stipendia ve stipendijním období stanovuje a vyhlašuje rektor svým rozhodnutím. 
Ubytovací stipendium se přiznává na dané stipendijní období. 

6. Student, který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia uvedené v odstavci 1, ale 
nechce ubytovací stipendium pobírat, neprodleně, nejpozději do 14 dnů od doručení rozhodnutí o 
přiznání ubytovacího stipendia, písemně informuje o této skutečnosti rektora. 

7. Rektor svým rozhodnutím stanoví formu, náležitosti a termíny pro podávání žádostí o přiznání 
ubytovacího stipendia. Není-li v rozhodnutí rektora stanoveno jinak, podává se žádost o přiznání 
stipendia elektronicky a student je povinen v žádosti uvést své bankovní spojení.  

8. Stipendium je vypláceno bezhotovostním převodem na účet studenta vedený bankou na území 
České republiky v české měně. Ubytovací stipendium se po jeho přiznání vyplácí zpětně za 
období, na něž bylo přiznáno, a to vždy jednou za tři měsíce. 

 
 

Článek 10 
Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných 

 
1. O přiznání stipendia rozhoduje děkan nebo rektor na základě žádosti studenta nebo i bez této 

žádosti. 
2. Podrobnosti týkající se výše a  podmínek pro udělení stipendia stanoví děkan nebo rektor.  
3. Stipendium je jednorázové a nárok na výplatu vzniká dnem jeho přiznání. Stipendium může být 

přiznáno opakovaně. 
 
 

Článek 11 
Stipendium na podporu studia v zahraničí a na podporu studia v ČR 

 
Podmínky pro přiznání stipendia na podporu studia v zahraničí a na podporu studia v ČR, podmínky 
jeho vyplácení a výši stipendia stanoví směrnicí děkan fakulty. 
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Článek 12 
Doktorské stipendium 

 
1.  Studentovi doktorského studijního programu v prezenční formě studia přiznává děkan fakulty 

doktorské stipendium.  
2.  Stipendium se přiznává na dobu určenou děkanem, nejdéle však na dobu jednoho akademického 

roku a vyplácí se formou pravidelného měsíčního příspěvku.  
3.  Bližší podrobnosti týkající se doktorského stipendia (např. termíny a formu výplaty) stanoví 

směrnicí děkan fakulty. 
4.  Doktorské stipendium se přestává vyplácet od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém student 

přerušil nebo ukončil studium. 
 

 
Článek 13 

 
UP zveřejní do posledního dne měsíce února kalendářního roku na úřední desce „Zprávu o stavu 
čerpání stipendií“ za předcházející kalendářní rok.  
Zpráva musí obsahovat: 

a) počet studentů na jednotlivých fakultách UP a UP celkem, kteří obdrželi stipendium, roztříděný 
dle druhů stipendií podle čl. 2, 
b) celkovou částku poskytnutou na stipendia. 

 
Článek 14 

Přechodná ustanovení 
 

Stipendia přiznaná za účinnosti Stipendijního řádu UP ze dne 8. března 2006 budou i po nabytí 
účinnosti tohoto řádu vyplácena podle podmínek stanovených v rozhodnutí o jejich přiznání.  

 
Článek 15 

Společná a závěrečná ustanovení 
 
1. Zrušuje se Stipendijní řád UP registrovaný ministerstvem dne  8. března 2006 pod č.j. 6 069/2006-

30. 
2. Tento Stipendijní řád UP byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem 

UP dne 26. září 2012. 
3. Tento Stipendijní řád UP nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace 

ministerstvem. 
4. Tento Stipendijní řád UP nabývá účinnosti dnem 28. září 2012. 
 

 

 
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r.  

rektor   
 
 
 
 

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., v. r. 
předseda Akademického senátu UP 

 

   


