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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

Pravidla pro přiznávání stipendií 

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

 

 

Akademický senát Právnické fakulty se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, podle čl. 44a písm. b) Statutu Právnické 

fakulty usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu: 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy stanoví podle 

čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále 

jen „univerzita“) některá pravidla a další náležitosti pro přiznávání stipendií na Právnické 

fakultě (dále jen „fakulta“).  

 

Čl. 2 

Stipendium za vynikající studijní výsledky 

 

1) Stipendium za vynikající studijní výsledky (dále jen „stipendium“) se přiznává 10 % 

studentů z počtu studentů zapsaných k 31. říjnu (dále jen „rozhodný den“) ke studiu 

magisterského studijního programu právo a právní věda do druhého až šestého ročníku, a 

to zpětně za předchozí ročník. 
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2) Nárok na přiznání stipendia za předchozí ročník vzniká pouze studentovi zapsanému 

k rozhodnému dni ke studiu magisterského studijního programu právo a právní věda do 

druhého až pátého ročníku
1
, a to jestliže 

a) za dosavadní průběh studia získal nejpozději k rozhodnému dni alespoň normální počet 

kreditů podle čl. 4 odst. 9 studijního a zkušebního řádu univerzity, 

b) absolvoval všechny povinné předměty, které měl zapsané v předchozím ročníku, 

c) dosáhl váženého aritmetického prospěchového průměru vypočteného v souladu 

s odstavcem 3 (dále jen „prospěchový průměr“), který je nižší nebo roven nejvyššímu 

prospěchovému průměru, který dosáhl poslední student (nebo studenti) z počtu 10 % 

studentů, kteří splňují podmínky pro přiznání stipendia podle odstavce 1 (dále jen 

„hraniční prospěchový průměr“). 

3) Prospěchový průměr se vypočítává ze známek ze všech zkoušek a klasifikovaných 

zápočtů konaných nebo uznaných za splněné v průběhu předcházejícího ročníku a 

matematicky se zaokrouhluje na dvě desetinná místa, a to tak, že 

a) je-li předmět vyučován na fakultě, je jeho váha rovna počtu kreditů přiřazenému 

k tomuto předmětu, 

b) není-li vyučován na fakultě, je jeho váha rovna 2, 

c) byl-li předmět absolvován až v opravném termínu, je za známku považován prostý 

aritmetický průměr známek ze všech termínů (pokusů). 

4) Výše hraničního prospěchového průměru se zveřejňuje na úřední desce fakulty nejpozději 

do jednoho měsíce od rozhodného dne. 

5) Konkrétní výši stipendia stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty děkan 

nejpozději do jednoho měsíce od rozhodného dne. Výše vypláceného stipendia je 

jednotná. 

 

Čl. 3 

Stipendium za vynikající studijní výsledky studentů s individuálním studijním plánem 

 

1) Nárok na přiznání stipendia náleží i studentovi, který studuje podle individuálního 

studijního plánu, splní-li podmínky podle článku 2. 

2) Za ročník se považuje i rozložený ročník. 

 

Čl. 4 

Přiznání stipendia 

1) Studenti, kterým vznikl nárok na přiznání stipendia, jsou nejpozději do 10 dnů 

od vyhlášení hraničního prospěchového průměru na úřední desce fakulty informováni 

formou hromadného e-mailu, který je zasílán na jejich e-mailovou adresu uvedenou 

ve Studijním informačním systému, o tom, že splnili podmínky pro přiznání stipendia 

s výzvou, aby nejpozději do 20 dnů od vyhlášení hraničního prospěchového průměru 

                                                           
1
 Je-li v jiném předpisu nebo listině uveden pojem opakovaný pátý ročník, rozumí se tím šestý nebo vyšší ročník. 
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na úřední desce fakulty ve Studijním informačním systému aktualizovali číslo svého 

bankovního účtu, na který jim bude stipendium zasláno. 

2) Po uplynutí 20 dnů od vyhlášení hraničního prospěchového průměru na úřední desce 

fakulty děkan vydá rozhodnutí o přiznání stipendia a zašle jej studentovi. 

3) Jestliže se student domnívá, že mu vznikl nárok na stipendium, neobdržel však do 40 dnů 

od vyhlášení hraničního prospěchového průměru rozhodnutí o přiznání stipendia, je 

oprávněn nejpozději do tří měsíců od vyhlášení hraničního prospěchového průměru 

na úřední desce fakulty podat písemnou námitku, která musí obsahovat 

a) jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně jinou adresu 

pro doručování, e-mail, telefon a ročník studia, 

b) datum a podpis osoby, která ji činí a 

c) všechny údaje požadované na formuláři podle přílohy č. 1, které jsou nezbytné 

k posouzení oprávněnosti námitky. 

Námitka musí být vyplněna na počítači. 

4) Pro podání námitky platí obdobně ustanovení správního řádu o podání a o počítání času. 

5) Námitka se doručuje studijnímu oddělení. Pokud student námitku podává osobně, je 

povinen tak učinit výhradně prostřednictvím podatelny. Za datum podání se v takovém 

případě považuje datum uvedené na podacím razítku podatelny. 

6) Pokud student námitku podá po lhůtě podle odstavce 3, nepřihlíží se k ní. 

 

Čl. 5 

Vyplácení stipendia 

1) Studentům, kterým bylo na základě rozhodnutí stipendium přiznáno, se vyplatí nejpozději 

do jednoho měsíce od vydání rozhodnutí. 

2) Stipendium se vyplácí výlučně bezhotovostně na účet studenta uvedený ve Studijním 

informačním systému. 

3) Neuvedl-li student číslo svého bankovního účtu ve Studijním informačním systému, 

stipendium mu bude vyplaceno až poté, co jej uvede a dodatečně požádá o vyplacení 

stipendia. 
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Čl. 6  

Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu univerzity  

 

1) Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu univerzity může děkan 

přiznat na základě žádosti studenta, jejíž náležitosti a postup přiznávání stipendia stanoví 

opatřením. 

2) Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu univerzity může děkan 

přiznat pouze v takové výši, aby byly dodrženy celkové limity částek, které lze studentovi 

vyplatit v jednom akademickém roce v souladu s čl. 5 odst. 2 stipendijního řádu 

univerzity. 

3) Děkan stanoví opatřením kritéria pro přiznávání účelových stipendií tak, aby byl 

stipendijní fond čerpán hospodárně. 

 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení  

 

1) Zrušují se dosavadní Pravidla pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy. 

2) Návrh tohoto vnitřního předpisu schválil akademický senát fakulty dne 2. dubna 2015. 

3) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení akademickým senátem 

univerzity.
2
 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. v.r. 

předseda akademického senátu fakulty 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. v.r. 

děkan fakulty 

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. v.r. 

předseda akademického senátu univerzity  

 

 

 

 

Příloha č. 1.

                                                           
2
 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento předpis 

dne 15. 5. 2015. 



Formulář č. XX PRÁVNICKÁ  FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY 
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 

Prosím vyplňte žádost na PC, vytiskněte a podepsanou ji doručte do podatelny PF UK. 

Příjmení a jméno: Klikněte sem a zadejte text. Datum narození: 
Klikněte sem a 
zadejte text. 

Adresa, PSČ: Klikněte sem a zadejte text. 

E-mail: Klikněte sem a zadejte text. Tel. Klikněte sem a zadejte text. 

Ročník: 
Klikněte sem a 
zadejte text. Studijní program  Magisterský* 

 

NÁMITKA PROTI NEVYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIZNÁNÍ STIPENDIA ZA 

VYNIKAJÍCÍ STUDIJNÍ VÝSLEDKY  
Já, níže podepsaný podávám tímto námitku děkanovi PF UK v souladu s čl. 4 odst. 3 Pravidel pro přiznávání 

stipendií na PF UK prostřednictvím vedoucího studijního oddělení a proděkana pro magisterský studijní 

program. 

1. Akademický rok, za který žádám stipendium: Klikněte sem a zadejte text. 

2. Ročník (úsek studia), za který žádám stipendium  Klikněte sem a zadejte text. 

3. Bylo mi již v ročníku v bodu 2) přiznáno stipendium za vynikající studijní 
výsledky: 

☐ANO  ☐NE * 

4. Prospěchový průměr: 
vypočtený v souladu s čl. 2 odst. 3 Opatření XXXX Klikněte sem a zadejte text. 

* Zaškrtněte odpovídající variantu. 

Povinné přílohy: - Výpis ze Studijního informačního systému s vyznačenými známkami ze všech zkoušek a 

klasifikovaných zápočtů složených nebo uznaných za složené v průběhu ročníku v bodu 2) 
- Další relevantní informace k námitce uvedené na zvláštním listu  

…………………………………………………………….   …………………………………………………………………… 
  Datum               Podpis studenta 
 

Vyjádření vedoucího studijního oddělení 
k formálním náležitostem a obsahové 
správnosti 

Námitka je formálně a obsahově správná a odpovídá 
přílohám.         
                                                              ANO                NE** 
Datum                                         Podpis: 

Předáno proděkanovi dne  

Vyjádření proděkana: 
Doporučuji námitce vyhovět             ANO                NE** 
 
Datum:                                        Podpis: 

Projednáno na kolegiu dne  

Rozhodnutí děkana  

Prospěchové stipendium za vynikající výsledky se 

   PŘIZNÁVÁ NEPŘIZNÁVÁ 

Datum:                                        Podpis: 

**V případě záporného vyjádření prosím o zdůvodnění na zadní straně. 

Student převzal rozhodnutí o námitce Datum:                                         Podpis: 

 

 



Formulář č. 14	PRÁVNICKÁ  FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

		Příjmení a jméno:

		Klikněte sem a zadejte text.		Datum narození:

		Datum

		Adresa, PSČ:

		Klikněte sem a zadejte text.



		E-mail:

		Klikněte sem a zadejte text.		Tel.

		Telefon

		Ročník:

		Ročník		Studijní program 

		Magisterský*







NÁMITKA PROTI NEVYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIZNÁNÍ STIPENDIA ZA VYNIKAJÍCÍ STUDIJNÍ VÝSLEDKY 
Já, níže podepsaný podávám tímto námitku děkanovi PF UK v souladu s čl. 4 odst. 3 Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK prostřednictvím vedoucího studijního oddělení a proděkana pro magisterský studijní program.

		1. Akademický rok, za který žádám stipendium:

		Rok

		2. Ročník (úsek studia), za který žádám stipendium 

		Ročník

		3. Bylo mi již v ročníku v bodu 2) přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky:

		☐ANO		☐NE *



		4. Prospěchový průměr:
vypočtený v souladu s čl. 2 odst. 3 Pravidel pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

		Průměr



* Zaškrtněte odpovídající variantu.

Povinné přílohy:	- Výpis ze Studijního informačního systému s vyznačenými známkami ze všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů složených nebo uznaných za složené v průběhu ročníku v bodu 2)
- Další relevantní informace k žádosti uvedené na zvláštním listu 

…………………………………………………………….			……………………………………………………………………

		Datum							        Podpis studenta



		Vyjádření vedoucího studijního oddělení k formálním náležitostem a obsahové správnosti

		Žádost je formálně a obsahově správná a odpovídá přílohám.        

                                                              ANO                NE**

Datum                                         Podpis:



		Předáno proděkanovi dne

		



		Vyjádření proděkana:

		Doporučuji žádosti vyhovět             ANO                NE**



Datum:                                        Podpis:



		Projednáno na kolegiu dne

		



		Rozhodnutí děkana 

		Prospěchové stipendium za vynikající výsledky se

   PŘIZNÁVÁ	NEPŘIZNÁVÁ

Datum:                                        Podpis:





**V případě záporného vyjádření prosím o zdůvodnění na zadní straně.

		Student převzal rozhodnutí o žádosti

		Datum:                                         Podpis:









Prosím vyplňte žádost na PC, vytiskněte a podepsanou ji doručte do podatelny PF UK.

