STIPENDIJNÍ ŘÁD
PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY
UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
ZE DNE 31. 3. 2021
Čl. 1
Základní ustanovení
1.

Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „stipendijní řád“) upravuje bližší podmínky pro poskytování stipendií studentům Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen
„fakulta“) v souladu se zákonem 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.

Tento stipendijní řád platí pro všechny studenty prezenční formy studia ve studijních programech uskutečňovaných fakultou. Výjimečně lze podle tohoto stipendijního řádu udělit
stipendia i studentům kombinované formy studia.

3.

Stipendia mohou být přiznána:

4.

a)

z příspěvků a dotací (§ 18 odst. 2 písm. a), c) zákona),

b)

ze stipendijního fondu fakulty (§ 18 odst. 6 písm. c) zákona),

c)

z jiných zdrojů (§ 18 odst. 2 písm. e) až h) zákona).

Přiznání a vyplácení sociálního stipendia (podle § 91 odst. 3 zákona), ubytovacího stipendia (podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona), stipendia přiznávaného rektorem Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“) (podle čl. 2 odst. 6 Stipendijního
řádu UJEP), mimořádného stipendia na podporu studia v zahraničí (podle čl. 2 odst. 5 písm.
b) Stipendijního řádu UJEP) a mimořádného stipendia poskytovaného v rámci Studentské
grantové soutěže UJEP (podle čl. 2 odst. 10 Stipendijního řádu UJEP) se řídí Stipendijním
řádem UJEP.
Čl. 2
Přiznání stipendií

1.

Podle tohoto stipendijního řádu mohou být studentům přiznána tato stipendia:
a)

prospěchové stipendium (§ 91 odst. 2 písm. a) zákona),

b)

mimořádné stipendium (§ 91 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 4 písm. a) a b) zákona),

c)

doktorské stipendium (§ 91 odst. 4 písm. c) zákona).

2.

Stipendia uvedená v odst. 1 lze přiznat v průběhu standardní doby studia. Ve výjimečných
případech může děkan přiznat stipendium studentům, kteří tuto dobu překračují maximálně
o 1 rok.

3.

Stipendium může být přiznáno studentům, na které se nevztahuje ustanovení týkající se
poplatků spojených se studiem (podle § 58 odst. 3 zákona). Studentům, na které se toto
ustanovení vztahuje, může děkan výjimečně stipendium přiznat.
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4.

Přiznání jednoho druhu stipendia nevylučuje možnost přiznání jiného druhu stipendia.

5.

Pokud student studuje ve více studijních programech, může mu být stipendium přiznáno
v každém z nich.

6.

Stipendia se přiznávají maximálně na dobu jednoho akademického roku nebo jako stipendia
jednorázová.

7.

Objem finančních prostředků na stipendia vyčleněný děkanem na daný rok rozdělí fakultní
stipendijní komise mezi stipendia prospěchová, mimořádná a doktorská.

8.

Pokud nebude vyčerpána celá částka vyčleněná na prospěchová stipendia, její zbytková
část může být převedena na mimořádná stipendia.

9.

Finanční částku na mimořádná stipendia navrhovaná katedrami rozdělí fakultní stipendijní
komise katedrám v poměru, který odpovídá počtu studentů na katedře k 31. 10. daného akademického roku.

10.

Pokud bylo stipendium přiznáno na základě nesprávných údajů v žádosti studenta, je jeho
jednání posuzováno jako disciplinární přestupek a může mu být uložena sankce dle Disciplinárního řádu fakulty.

11.

Neoprávněně vyplacené stipendium je student povinen vrátit. Termín, způsob a postup vrácení určí děkan.
Čl. 3
Řízení o přiznání stipendia na základě žádosti studenta

1.

Termíny podání žádosti o přiznání stipendia na daný akademický rok vyhlašuje děkan, jsou
uvedeny v harmonogramu akademického roku fakulty a jsou zveřejňovány na vývěsní desce studijního oddělení a na webových stránkách fakulty.

2.

Stipendium může být studentovi přiznáno na základě písemné žádosti, pokud v tomto stipendijním řádu není uvedeno jinak.

3.

Oprávněn žádat o stipendium je pouze student, který splňuje podmínky pro přiznání stipendia. Splnění těchto podmínek je povinen v žádosti doložit.

4.

Žádost o přiznání prospěchového stipendia a žádost o přiznání mimořádného stipendia
udělovaného podle čl. 5 odst. 2 písm. a), c), f) je adresována děkanovi a student ji podává
prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Studijní oddělení fakulty po ověření údajů uvedených v žádosti postoupí žádost fakultní stipendijní komisi.

5.

Žádost o přiznání mimořádného stipendia navrhovaného katedrou dle čl. 5 odst. 4 podává
student katederní stipendijní komisi, a to buď prostřednictvím jejího předsedy, nebo prostřednictvím sekretariátu katedry.
Čl. 4
Prospěchové stipendium

1.

Děkan může přiznat prospěchové stipendium v průběhu standardní doby studia na základě
písemné žádosti studentovi prezenčního studia, který v předcházejícím roce studia získal
alespoň 55 kreditních bodů a zároveň v předcházejícím roce studia dosáhl průměrného
studijního prospěchu do 1,40.

2.

Prospěchové stipendium může děkan z vlastního podnětu nebo na základě písemné žádosti studenta přiznat i studentovi v prvním roce navazujícího magisterského studia, který
ve standardní době úspěšně ukončil studium bakalářského studijního programu a ve třetím
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roce bakalářského studia (včetně prospěchu u státní závěrečné zkoušky) dosáhl průměrného studijního prospěchu do 1,40.
3.

Prospěchové stipendium se přiznává na jeden akademický rok a vyplácí se zpravidla čtvrtletně.
Čl. 5
Mimořádné stipendium

1.

Mimořádné stipendium může přiznat děkan v průběhu standardní doby studia na základě písemné žádosti studenta, nebo na návrh vedoucího katedry, nebo na návrh předsedy
oborové rady, nebo na návrh proděkana fakulty, nebo na návrh odpovědného zaměstnance
fakulty, nebo na návrh katederní stipendijní komise, nebo z vlastního podnětu.

2.

Mimořádné stipendium může děkan přiznat:
a)

studentům za vynikající studijní výsledky, za významnou tvůrčí aktivitu,

b)

studentům za významnou reprezentaci fakulty; toto stipendium děkan přiznává na základě písemného návrhu vedoucího katedry,

c)

studentům v tíživé sociální situaci; toto stipendium přiznává děkan na základě písemné
žádosti studenta,

d)

studentům zajišťujícím chod studoven a počítačových učeben; toto stipendium děkan
přiznává na základě písemného návrhu vedoucího katedry, který jej předkládá ke kontrole a administrativnímu zpracování na studijní oddělení fakulty,

e)

studentům za spolupráci při zajišťování celofakultních akcí a za činnost v celofakultních
orgánech; toto stipendium přiznává děkan na základě písemného návrhu odpovědného
zaměstnance fakulty,

f)

v případech zvláštního zřetele hodných.

3.

Děkan může přiznat mimořádné stipendium studentovi, který absolvoval studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu s vyznamenáním. Stipendium se přiznává
k datu vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky a vyplácí se zpětně bezhotovostním převodem v příslušném akademickém roce. V tomto případě student nepodává písemnou žádost.

4.

Mimořádné stipendium navrhované katedrou může děkan přiznat studentům

5.

a)

za významnou vědeckou, výzkumnou a publikační činnost,

b)

jinou tvůrčí činnost (dle podmínek jednotlivých kateder).

Mimořádná stipendia se vyplácejí zpravidla jednorázově.
Čl. 6
Doktorské stipendium

1.

Doktorské stipendium přiznává děkan studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia v průběhu standardní doby studia v závislosti na plnění studijních povinností.

2.

Doktorské stipendium se přiznává studentům v 1. roce studia ve výši stanovené děkanem,
po standardní dobu studia se každým rokem zvyšuje o 1 000 Kč, po složení státní doktorské
zkoušky se navyšuje o 2 000 Kč. Doktorské stipendium se vyplácí měsíčně.
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Čl. 7
Stipendijní komise
1.

Stipendijní komise (fakultní i katederní) jmenuje děkan.

2.

Fakultní stipendijní komise je tvořena předsedou, zaměstnancem studijního oddělení a nejméně dalšími 3 členy akademické obce fakulty, přičemž počet studentů musí být alespoň
o jednoho vyšší než počet zaměstnanců. Komise zvolí předsedu hlasováním.

3.

Fakultní stipendijní komise rozděluje finanční částky na jednotlivá stipendia dle čl. 2 odst. 7
tohoto řádu.

4.

Fakultní stipendijní komise projednává a posuzuje splnění podmínek v součinnosti se studijním oddělením údaje uvedené v žádosti studenta o přiznání stipendií a předkládá děkanovi
návrhy na přiznání, nebo nepřiznání stipendia.

5.

Administrativní záležitosti spojené s jednáním fakultní stipendijní komise zajišťuje studijní
oddělení fakulty.

6.

Katederní stipendijní komise je tvořena předsedou a nejméně dalšími třemi členy akademické obce fakulty, přičemž počet studentů musí být alespoň o jednoho vyšší než počet
zaměstnanců. Komise zvolí předsedu hlasováním.

7.

Katederní stipendijní komise stanovuje podmínky pro přiznání mimořádných stipendií navrhovaných katedrami, projednává žádosti studentů, případně návrhy vedoucího katedry,
navrhuje výši stipendia v rámci přidělených finančních prostředků a návrhy s podpisem
vedoucího katedry předkládá studijnímu oddělení ke kontrole údajů. Zkontrolované návrhy
předkládá studijní oddělení děkanovi jako podklad pro jeho rozhodnutí o přiznání, nebo nepřiznání stipendia.

8.

Stipendijní komise je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů komise, přičemž musí být splněno, že počet studentů je vyšší než počet zaměstnanců. Usnesení komise je přijato, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.
Čl. 8
Výplaty stipendií

1.

Rozhodnutím děkana o přiznání stipendia dle tohoto stipendijního řádu vzniká studentovi
nárok na výplatu tohoto stipendia.

2.

Stipendia jsou vyplácena bezhotovostním převodem nebo v hotovosti prostřednictvím pokladny UJEP. Způsob výplaty uvede v žádosti o přiznání stipendia student nebo osoba,
která stipendium navrhla, a to po dohodě se studentem.

3.

Výplata stipendia se zastavuje, jestliže student studium přerušil, nebo mu bylo studium
ukončeno.

4.

Pokud je student znovu zapsán do studia po přerušení ještě v době, na kterou mu bylo
stipendium přiznáno před přerušením studia, vzniká mu nárok na opětovné vyplácení přiznaného stipendia.
Čl. 9
Doručování písemností, řízení o odvolání

1.

Doručování písemností studentům se řídí čl. 24 Statutu UJEP.

2.

Na řízení o odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci přiznání stipendia se v případě, kdy
zákon neobsahuje speciální úpravu, použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
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Čl. 10
Přechodná ustanovení
Po dobu, po kterou je v souladu s čl. II odst. 4 zákona č. 137/2016 Sb. zachováno členění na studijní obory, platí ustanovení tohoto stipendijního řádu o studijních programech obdobně i pro studijní
obory.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1.

Zrušuje se Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem schválený Akademickým senátem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem dne 28. listopadu 2018.

2.

Návrh tohoto stipendijního řádu byl dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým
senátem fakulty dne 25. února 2021.

3.

Tento stipendijní řád byl dle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona schválen Akademickým senátem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 31. března 2021.

4.

Tento stipendijní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.
										děkan
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