
Druhá novela Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK 

Pracovní materiál po zasedání AS UK dne 30. dubna 2021 

ZMĚNA PRAVIDEL 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 této změně 

Pravidel pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, jako na jejím 

vnitřním předpisu: 

Čl. I 

K čl. I 

Pravidla pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 

2. června 2017, ve znění změny ze dne 15. června 2018, se mění takto: 

1. V čl. 2 odst. 1 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje číslem „11“. 

K bodu 1 (čl. 2 odst. 1 písm. b)) 

Legislativně technická změna související s přečíslováním odstavců v čl. 5 Studijního 
a zkušebního řádu UK. 

2. V čl. 2 odst. 1 písm. c) se za slovo „povinné“ vkládá slovo „studijní“. 

K bodu 2 (čl. 2 odst. 1 písm. c)) 

Legislativně technická změna, neboť podle Studijního a zkušebního řádu UK se 
předměty označují jako „studijní předměty“. 

3. V čl. 2 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno d), 

které zní: 

„d) za bezprostředně předcházející ročník dosáhl alespoň dvě třetiny normálního počtu 

kreditů absolvováním studijních předmětů na fakultě jinak než uznáním jejich kontroly 

studia.“. 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 

K bodu 3 (čl. 2 odst. 1 písm. d)) 

Navrhuje se doplnit další podmínku pro přiznání stipendia za vynikající studijní 
výsledky. Toto stipendium by mělo náležet pouze studentovi, který v bezprostředně 
předcházejícím akademickém roce vykonal určitý počet kontrol studia na fakultě 
(splněním kontroly studia, nikoliv jejich uznáním) a získal určitý počet kreditů. Tento 
počet kreditů se navrhuje jako dvě třetiny normálního počtu kreditů, tj. 40 kreditů. 
Není totiž žádoucí, aby stipendium bylo přiznáno například studentovi, který 
v bezprostředně předcházejícím akademickém roce absolvoval pouze jednu zkoušku 
a ostatní kontroly studia si nechal uznat. 

4. V čl. 2 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Pokud student splní všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné 

zkoušky dříve než v pátém ročníku, hledí se na něj pro účely odstavce 1 písm. a) jako na 
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studenta ročníku bezprostředně následujícího po ročníku, ve kterém tyto podmínky 

splnil.“. 

K bodu 4 (čl. 2 odst. 3) 

Student, který absolvuje všechny povinné předměty a získá potřebný počet kreditů 
v kratší době, než je standardní doba studia (tj. například ve čtvrtém ročníku), 
v současné době nemá nárok na prospěchové stipendium za čtvrtý ročník, protože 
splní podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky (tzv. uzavřené 
studium) ve čtvrtém ročníku. Studenti, kteří tyto podmínky splní dosahují obvykle 
vynikajících studijních výsledků a jsou tak bezdůvodně znevýhodněni. Navrhuje se 
proto i na takové studenty aplikovat pravidla jako by se zapsali do pátého ročníku 
a prospěchové stipendium jim přiznat. 

5. V čl. 3 odst. 1 se text „c)“ nahrazuje textem „d)“. 

K bodu 5 (čl. 3 odst. 1) 

Nutná změna vyvolaná vložením nové podmínky do čl. 2 odst. 1 písm. d). 

6. V čl. 9 odst. 1 písmeno a) zní:  

„a) projektu financovaného v rámci institucionální podpory vědecké a výzkumné činnosti 

na Univerzitě Karlově (například projekty Grantové agentury Univerzity Karlovy (GA 

UK), specifického vysokoškolského výzkumu (SVV), programu Primus, projektu 

Soutěže Univerzitních výzkumných center (UNCE) nebo programu Start),“. 

K bodu 6 (čl. 9 odst. 1 písm. a)) 

Navrhuje se ustanovení zobecnit, aby dopadalo na jakýkoli projekt financovaný 
v rámci institucionální podpory vědecké a výzkumné činnosti na Univerzitě Karlově. 
Například v současné době není zahrnut nový program Start, což není důvodné. 
Dosavadní taxativní výčet projektů se v ustanovení ponechává, aktualizuje a mění na 
demonstrativní. 

7. Na konci nadpisu čl. 13 se doplňují slova „nebo z moci úřední“. 

K bodu 7 (nadpis čl. 13) 

Legislativně technická změna v důsledku změnu obsahu čl. 13. 

8. V čl. 13 úvodní části ustanovení se za slovo „žádost“ vkládají slova „nebo z moci 

úřední“. 

K bodu 8 (čl. 13 úvodní část ustanovení) 

Je žádoucí, aby stipendium v případech zvláštního zřetele hodných mohlo být 
přiznáváno nejenom na základě žádosti studenta, ale i z moci úřední. V řadě případů 
je to totiž osoba odlišná od studenta, která má informace o tom, že by studentovi 
mohlo být přiznáno stipendium, a tak by mělo být umožněno i takovým osobám podat 
podnět a mohlo by tak být zahájeno řízení z moci úřední. 

9. V čl. 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:  

„(2) Odůvodněný podnět k přiznání stipendia podle odstavce 1 může děkanovi podat 

kdokoliv.“. 
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K bodu 9 (čl. 13 odst. 2) 

Navrhuj se, aby podnět k zahájení řízení z moci úřední o přiznání stipendia 
v případech zvláštního zřetele hodných, mohl podat kdokoliv, neboť není důvodné 
okruh takových osob omezovat. 

10. V čl. 20 se odstavec 5 zrušuje. 

K bodu 10 (čl. 20 odst. 5) 

Podle § 68 vysoká škola rozhoduje o právech a povinnostech studenta ve věci 
přiznání stipendia. Podle čl. 16 Stipendijního řádu UK na rozhodování ve věcech 
přiznání, snížení nebo odnětí stipendia se v případě, kdy zákon o vysokých školách 
neobsahuje speciální úpravu, použije správní řád.  Podle čl. 12 odst. 3 Stipendijního 
řádu platí, že po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se od následujícího 
kalendářního měsíce doktorandské stipendium stanovené podle odstavce 2 navyšuje 
o 2.000 Kč měsíčně. Vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 odst. 2 může stanovit, že se 
po úspěšném splnění určené studijní, vědecké nebo jiné povinnosti či povinností 
studenta doktorandské stipendium podle odstavce 2 navyšuje o další částku, nejvýše 
však v úhrnu o 10.000 Kč měsíčně.  

Z uvedeného plyne, že rozhodovat je nutné o přiznání, snížení a odnětí stipendia, 
nikoliv o jeho zvýšení v průběhu akademického roku. Stipendium se zvyšuje bez 
rozhodnutí, přímo podle čl. 12 odst. 3 Stipendijního řádu UK. Proto se navrhuje čl. 20 
odst. 5 zrušit. Zvýšení stipendia v průběhu akademického roku se pak promítne do 
rozhodnutí o výši stipendia pro následující akademické rok. 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna pravidel byla schválena Akademickým senátem Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 4. března 2021. 

2. Tato změna pravidel nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.1 

3. Tato změna pravidel nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni 

nabytí její platnosti. 

 

 

 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 předseda akademického senátu PF UK děkan PF UK 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

předseda akademického senátu UK 

 
1  Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu pravidel dne 30. dubna 2021. 


