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PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA PRÁVNICKÉ
FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY
Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33
odst. 2 písm. f) 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 těchto Pravidlech
pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, jako na jejím vnitřním
předpisu:
ČÁST I
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy1 stanoví
na základě příslušných ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen
„Stipendijní řád“) podmínky, pravidla, podrobnosti a další náležitosti pro přiznávání stipendií
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“).
ČÁST II
Stipendia
HLAVA I
Stipendium za vynikající studijní výsledky
(k čl. 4 Stipendijního řádu)
Čl. 2
Podmínky pro přiznání stipendia
(1) Stipendium za vynikající studijní výsledky se v souladu s podmínkami Stipendijního
řádu přiznává z moci úřední studentovi, pokud splňuje tyto podmínky:
je v rozhodný den studentem druhého až pátého ročníku magisterského studijního
programu uskutečňovaného na fakultě,
b) za dosavadní průběh studia získal nejpozději k rozhodnému dni alespoň normální počet
kreditů podle čl. 5 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu univerzity,
c) absolvoval všechny povinné předměty, které měl zapsané v bezprostředně předcházejícím
ročníku a
d) za bezprostředně předcházející ročník dosáhl váženého prospěchového průměru, který je
nižší nebo roven hraničnímu prospěchovému průměru.
a)

(2) Rozhodným dnem je 31. říjen kalendářního roku, ve kterém dochází k přiznávání
stipendia za vynikající studijní výsledky.
Čl. 3
Hraniční prospěchový průměr
(1) Hraničním prospěchovým průměrem se rozumí nejnižší vážený prospěchový průměr
za bezprostředně předcházející ročník, pro který platí, že nižšího nebo stejného váženého
prospěchového průměru za bezprostředně předcházející ročník dosáhlo alespoň tolik studentů
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nejsou studenty prvního ročníku magisterského studijního programu na fakultě, a nenastala
u nich překážka podle Stipendijního řádu.
(2) Výše hraničního prospěchového průměru se zveřejní do 1 měsíce od rozhodného dne
ve veřejné části internetových stránek fakulty.
Čl. 4
Vážený prospěchový průměr
(1) Vážený prospěchový průměr se za daný ročník vypočte jako podíl
součtu vážených výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů konaných v tomto ročníku
a
b) součtu vah jednotlivých výsledků podle písmene a).
a)

(2) Váženým výsledkem zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu z předmětu je součin
a) udělené známky včetně známky 4 a
b) váhy výsledku, kterou se rozumí
1. počet kreditů přiřazených předmětu, je-li tento předmět vyučován na fakultě, nebo
2. číslo 2 v ostatních případech.
(3) V případě, že student konal zkoušku či klasifikovaný zápočet v opravném termínu,
považuje se pro účely stanovení váženého prospěchového průměru za udělenou známku
prostý aritmetický průměr známek udělených na všech termínech, které student v daném
ročníku konal.
(4) Vážený prospěchový průměr se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.
Čl. 5
Výše stipendia
(1) Výši stipendia za vynikající studijní výsledky určí po vyjádření akademického senátu
fakulty děkan.
(2) Výše stipendia podle odstavce 1 se zveřejní ve veřejné části internetových stránek
fakulty.
Čl. 6
Přiznání stipendia
(1) Děkan do 10 dnů od zveřejnění hraničního prospěchového průměru vhodným
způsobem vyrozumí studenta, kterému vzniknul nárok na přiznání stipendia za vynikající
studijní výsledky, a poučí ho o možnosti aktualizace čísla bankovního účtu, na které bude
stipendium vyplaceno. Podrobnosti stanoví opatření děkana.
(2) Děkan rozhodne o přiznání stipendia bezprostředně poté, co uplyne 20 dnů od
zveřejnění hraničního prospěchového průměru.
(3) Student, kterému nebylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky, může
nejdříve 40 dnů od zveřejnění hraničního prospěchového průměru a nejpozději do 3 měsíců
od tohoto zveřejnění podat děkanovi podnět k přiznání tohoto stipendia. K podnětům
podaným před nebo po této lhůtě se nepřihlíží.
(4) Podnět podle odstavce 3 se podává v písemné formě a musí obsahovat
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b) datum a podpis osoby, která jej činí, a
c) další údaje nezbytné k posouzení oprávněnosti podnětu.
a)

HLAVA II
Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí
(k čl. 5 Stipendijního řádu)
Čl. 7
Podmínky pro přiznání stipendia z moci úřední
(1) Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí lze z moci úřední v souladu s podmínkami
Stipendijního řádu přiznat studentovi, který
v souladu s pravidly Studentské vědecké činnosti (dále jen „SVOČ“) získal cenu za své
umístění ve fakultním, mezifakultním nebo mezinárodním kole SVOČ,
b) získal ocenění za svou tvůrčí činnost mimo SVOČ nebo
c) se umístil na předních místech mezifakultního nebo mezinárodního kola soutěže
v simulovaném soudním jednání (moot court).
a)

(2) Podnět k přiznání stipendia podle odstavce 1 podává děkanovi prostřednictvím
studijního oddělení fakulty hlavní organizátor soutěže nebo pověřený zástupce fakulty.
Čl. 8
Podmínky pro přiznání stipendia na žádost studenta
Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí lze v souladu s podmínkami Stipendijního řádu
přiznat na základě jeho žádosti studentovi, který se
a) v souladu s pravidly SVOČ účastnil mezifakultního nebo mezinárodního kola SVOČ
pořádaného mimo Prahu,
b) jako reprezentant fakulty účastnil mezifakultního nebo mezinárodního kola soutěží
v simulovaném soudním jednání (moot court) pořádaného mimo Prahu,
c) aktivně účastnil mezinárodní konference s prokazatelným publikačním výstupem,
d) v rámci doktorského studijního programu účastnil krátkodobého výzkumného pobytu
v zahraničí nebo
e) aktivně účastnil odborné letní školy, na niž byl fakultou vybrán.
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Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu
(k čl. 6 odst. 1 Stipendijního řádu)
Čl. 9
Podmínky pro přiznání stipendia
(1) Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu2 lze z moci úřední přiznat studentovi, který je řešitelem nebo aktivním členem
řešitelského týmu
projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy (GA UK) nebo specifického
vysokoškolského výzkumu (SVV), programu Primus nebo Progres anebo projektu
Soutěže Univerzitních výzkumných center (UNCE) a v rámci části B Institucionálního
plánu fakulty,
b) projektu financovaného přímo organizační složkou státu, územním samosprávným
celkem či jeho orgánem nebo jinou veřejnoprávní entitou (například Grantová agentura
České republiky, Technologická agentura České republiky, Ministerstvo vnitra v rámci
projektů bezpečnostního výzkumu, Ministerstvo kultury v rámci Programu aplikovaného
výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) nebo Magistrát hl. města Prahy
v rámci operačních programů),
c) projektu financovaného fundací nebo jinou soukromoprávní entitou (například nadace
Hugo Grotius, vzdělávací nadace Jana Husa nebo nadace Neuron),
d) mezinárodního projektu financovaného zahraniční entitou (například program HORIZON
2020 nebo projekt v rámci Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
(EACEA).
a)

(2) Podnět k přiznání stipendia podle odstavce 1 podává děkanovi prostřednictvím
oddělení pro vědu, výzkum a edici hlavní řešitel projektu nebo programu.
Čl. 10
Výplata stipendia
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu se vyplácí v termínech stanovených v pravidlech daného projektu nebo programu.
HLAVA IV
Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných
(k čl. 9 Stipendijního řádu)
Čl. 11
Cena Praemium excellentiae
(1) Zřizuje se mimořádná cena děkana Praemium excellentiae za
a) vynikající studijní výsledky,
b) vynikající výsledek tvůrčí činnosti nebo
c) vynikající diplomovou nebo disertační práci.
Zákon 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
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studentovi, který byl oceněn cenou Praemium excelentiae.
(3) Podnět k udělení ceny Praemium excellentiae podává děkanovi zejména
a) příslušný proděkan v případě ceny za vynikající studijní výsledky,
b) příslušný proděkan v případě ceny za vynikající výsledek tvůrčí činnosti nebo
c) vedoucí diplomové práce, oponent diplomové práce, školitel, konzultant, oponent
disertační práce nebo vedoucí katedry, ústavu nebo centra v případě ceny za vynikající
diplomovou nebo disertační práci.
Čl. 12
Podmínky pro přiznání stipendia z moci úřední
(1) Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných lze přiznat zejména studentovi,
který svým mimořádným činem zachránil nebo pomohl zachránit život člověka, pomohl
jinému člověku překonat těžkou životní situaci nebo pomohl uchovat majetkovou, kulturní,
uměleckou či ekologickou hodnotu celonárodního významu.
(2) Odůvodněný podnět k přiznání stipendia podle odstavce 1 může děkanovi podat
kdokoliv, kdo byl svědkem mimořádného činu nebo se o něm dozvěděl.
Čl. 13
Podmínky pro přiznání stipendia na žádost studenta
Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných lze na jeho žádost přiznat zejména
studentovi, který
a) se podílí na plnění úkolů fakultních pracovišť, zejména úkolů pedagogických nebo
tvůrčích,
b) poskytuje asistenční služby studentům se zvláštními potřebami v rámci univerzity,
c) reprezentuje fakultu a univerzitu ve sportovních disciplínách,
d) se podílí na organizaci akcí v rámci spolupráce fakulty se zahraničními entitami,
e) se účastní odborné praxe v zahraničí, na kterou byl vyslán fakultou,
f) se podílí na organizaci propagační nebo jiné obdobné akce fakulty v rámci public
relations,
g) se podílí na rozšiřování znalostí fungování počítačové sítě a informačních technologií
fakulty a univerzity,
h) plní další úkoly, jež jsou mu uloženy v rámci uskutečňování vzdělávací nebo tvůrčí
činnosti fakulty.
Čl. 14
Výplata stipendia
(1) Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných se vyplácí jednorázově nebo
pravidelně.
(2) Způsob výplaty stipendia podle odstavce 1 určí děkan v rozhodnutí o jeho přiznání.
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Stipendium na podporu studia v zahraničí
(k čl. 10 Stipendijního řádu)
Čl. 15
Podmínky pro přiznání stipendia z moci úřední
(1) Stipendium na podporu studia v zahraničí se z moci úřední přiznává studentovi
magisterského nebo doktorského studijního programu, který je ve fakultním výběrovém řízení
vybrán ke studiu na zahraniční vysoké škole v rámci programu Erasmus +.
(2) Podnět k přiznání stipendia podle odstavce 1 podává děkanovi příslušný proděkan.
Čl. 16
Podmínky pro přiznání stipendia na žádost studenta
(1) Stipendium na podporu studia v zahraničí lze na základě jeho žádosti přiznat
studentovi magisterského nebo doktorského studijního programu, který je ve fakultním
výběrovém řízení vybrán či doporučen ke studiu na zahraniční vysoké škole v rámci
a) mezifakultní dohody,
b) meziuniverzitní smlouvy nebo
c) jiného výměnného a stipendijního programu, či jako tzv. free mover.
Čl. 17
Snížení nebo odnětí stipendia
Pokud se student nezúčastní zahraničního studijního pobytu, na jehož podporu mu bylo
přiznáno stipendium na podporu studia v zahraniční, nebo pokud je tento pobyt zkrácen, může
děkan z moci úřední rozhodnout o odnětí nebo snížení stipendia.
Čl. 18
Výplata stipendia
Stipendium na podporu studia v zahraničí se vyplácí zpravidla jednorázově.
HLAVA VI
Doktorandské stipendium
(k čl. 12 Stipendijního řádu)
Čl. 19
Podmínky pro přiznání stipendia
Doktorandské stipendium se z moci úřední přiznává studentovi v prezenční formě
doktorského studijního programu, pokud u něj nenastala překážka podle čl. 13 odst. 2
Stipendijního řádu.
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Výše stipendia a jeho přiznání
(1) Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé ročníky
studia přihlédne k výši přidělené dotace na doktorandská stipendia a k počtu studentů
v prezenční formě doktorského studijního programu.
(2) Návrh výše doktorandského stipendia předloží děkan akademickému senátu fakulty
tak, aby mohl být projednán na jeho prvním zasedání v akademickém roce.
(3) Po vyjádření akademického senátu fakulty stanoví děkan bez zbytečného odkladu
v opatření děkana konkrétní výši doktorandského stipendia pro jednotlivé ročníky standardní
doby studia a rozhodne o přiznání tohoto stipendia.
(4) Dojde-li v průběhu akademického roku ke zvýšení doktorandského stipendia podle
čl. 12 odst. 4 Stipendijního řádu, vydá děkan nové rozhodnutí o přiznání doktorandského
stipendia. Doktorandské stipendium v nové výši lze vyplácet až poté, co toto rozhodnutí
nabude právní moci.
Čl. 21
Odnětí stipendia
Zařadí-li děkan studenta v prezenční formě doktorského studijního programu do
kombinované formy studia, rozhodne také z moci úřední o odnětí doktorandského stipendia
ode dne, kdy byl student do kombinované formy zařazen.
Čl. 22
Výplata stipendia
Doktorandské stipendium se vyplácí zpětně, a to jako pravidelná měsíčně se opakující
částka.
Čl. 23
Doplňkové stipendium
(1) Studentovi v prezenční formě doktorského studijního programu, který není
v pracovním nebo služebním poměru a který je plátcem pojistného na veřejné zdravotní
pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, lze na základě jeho žádosti
v odůvodněných případech přiznat doplňkové stipendium.
(2) Doplňkové stipendium lze přiznat až do výše zaplaceného pojistného.
(3) Doplňkové stipendium se vyplácí dvakrát ročně.
ČÁST III
Řízení ve věci přiznání, snížení nebo odnětí stipendia
Čl. 24
Vztah ke Stipendijnímu řádu
Při přiznávání, snižování a odnímání stipendia se postupuje podle Stipendijního řádu,
pokud tato pravidla nestanoví jinak.
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Výše stipendia
Děkan není vázán částkou, o kterou žádá student v žádosti nebo která je uvedena
v podnětu k přiznání stipendia z moci úřední.
Čl. 26
Opatření děkana
(1) Opatření děkana stanoví postup vyřizování žádostí a podnětů podle těchto pravidel
a stanoví podrobnosti řízení o přiznání, snížení nebo odnětí stipendia. Toto opatření děkana
může stanovit, že se žádosti a podněty podle těchto pravidel podávají elektronicky.
(2) Opatření děkana může stanovit formuláře pro žádosti a podněty podle těchto pravidel.
Žádost nebo podnět podle těchto pravidel, pro které byly v opatření děkana stanoveny
formuláře, lze podat pouze na těchto formulářích.
ČÁST IV
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. 27
Překážky poskytnutí stipendia z jiných zdrojů
(k čl. 13 odst. 7 písm. b) Stipendijního řádu)
Překážky poskytnutí stipendia podle čl. 13 Stipendijního řádu se vztahují i na stipendium
vyplácené z jiných zdrojů podle čl. 15 Stipendijního řádu.
Čl. 28
Výplata stipendia
(1) Stipendium se vyplatí bez zbytečného odkladu poté, co rozhodnutí o jeho přiznání
nabylo právní moci.
(2) Výplaty stipendií probíhají pouze bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
vedený u poskytovatele platebních služeb v České republice. Ve výjimečných případech může
děkan povolit jinou formu výplaty. Podrobnosti stanoví opatření děkana.
(3) Nestanoví-li tato pravidla jinak, vyplácí se stipendium jednorázově.
Čl. 29
Pozastavení výplaty stipendia a vrácení stipendia
(1) Stipendium nebo jeho část, které jsou předmětem řízení o odnětí nebo snížení
stipendia, se po dobu tohoto řízení nevyplácí.
(2) Student vrátí fakultě vyplacené prostředky, které jsou předmětem pravomocného
rozhodnutí o odnětí nebo snížení stipendia.
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Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti těchto pravidel se dokončí podle těchto
pravidel.
Čl. 31
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušují se Pravidla pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze schválená akademickým senátem fakulty dne 2. dubna 2015.
(2) Tato pravidla byla schválena akademickým senátem fakulty dne 25. května 2017.
(3) Tato pravidla nabývají platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity
Karlovy. 3
(4) Tato pravidla nabývají účinnosti prvním dnem akademického roku 2017/2018.

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., v. r.
předseda akademického senátu PF UK

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.
děkan PF UK

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., v. r.
předseda akademického senátu UK
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Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tato pravidla dne 2. června 2017.

