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Článek i 
Úvodní ustanovení 

Vnitřní norma „FF-B-18/06" děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého (dále jen FF 
UP) ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci stanoví v návaznosti na 
Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci R-A-18-01 (dále jen „Stipendijní řád UP") 
podmínky pro přiznání prospěchového, mimořádného sociálního a mimořádného stipendia 
studentům FF UP. 

Článek2 
Druhy stipendií a jejich výplata 

1. Vnitřní norma „FF-B-18/06" se vztahuje pouze na stipendia, o jejichž přiznání rozhoduje 
v souladu se čl. 2, odst. 2 Stipendijního řádu UP děkan FF UP, a to na prospěchové 
stipendium, mimořádné sociální stipendium a mimořádné stipendium. 

2. Uvedená stipendia jsou vyplácena bezhotovostním převodem na účet studenta vedený 
bankou na území ČR v české měně. 

Článek3 
Řízení o přiznání stipendia 

1. V případě prospěchového stipendia se řízení zahajuje ke dni 1. 11. daného akademického 
roku. Rozhodné údaje pro přiznání stipendia jsou generovány z informačního systému 
studijní agendy. 

2. V případě mimořádného sociálního stipendia se řízení o přiznání stipendia zahajuje 
pouze na základě písemné žádosti studenta o udělení stipendia (viz Žádost o přiznání 
stipendia v příloze této směrnice). 

3. V případě mimořádného stipendia se řízení o přiznání stipendia zahajuje pouze na 
základě písemného návrhu děkana, proděkana, vedoucího pracoviště či garanta 
studijního programu se souhlasem vedoucího pracoviště zajišťujícího daný studijní 
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program, v němž student dosáhl mimořádných výsledků v souladu s čl. 7, odst. 1 
Stipendijního řádu UP. 

4. Řízení o přiznání mimořádného sociálního stipendia nebo mimořádného stipendia 
děkana, proděkana nebo vedoucího pracoviště, případně garanta studijního programu se 
souhlasem vedoucího pracoviště zajišťujícího daný studijní program je zahájeno dnem 
doručení na adresu Studijního oddělení FF UP. 

Článek4 
Prospěchové stipendium 

1. Podmínkou pro přiznání prospěchového stipendia na FF UP je dosažení v rozhodném 
úseku, čímž je předchozí akademický rok, ve studiu daného studijního programu na FF 
UP váženého studijního průměru do 1,3 včetně a získání alespoň 60 kreditů 
za akademický rok (do tohoto počtu se nezapočítávají kredity za předměty uznané 
z předchozího studia). Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům, kteří 
studují ve standardní době studia, případně zvětšené nejvýše o jeden rok pokud studovali 
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 FF UP, avšak 
pouze při splnění podmínek studijního průměru do 1,3 včetně a získání alespoň 60 

kreditů za akademický rok. 
3. Prospěchové stipendium je přiznáno jednorázově a je vyplaceno do 31. 12. daného 

akademického roku. 
4. Výše prospěchového stipendia v bakalářských studijních programech je stanovena 

v částce 3.000,- Kč, v navazujících magisterských studijních programech je stanovena v 
částce 6.000,- Kč za daný akademický rok, nebude-li pro daný akademický rok vyhlášena 
v jiné částce. 

Článek5 
Mimořádné sociální stipendium 

1. Podmínkou pro přiznání mimořádného sociálního stipendia je studium v bakalářském, 
navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu ve standardní době 
studia zvětšené o jeden rok a podání písemné žádosti. 

2 . Dalšími podmínkami pro přiznání mimořádného sociálního stipendia jsou: 
a) doložení rozhodnutí o přiznání přídavku na dítě minimálně v základní výměře 

(přičemž student zároveň nepobírá zvláštní sociální stipendium z centrálních 
prostředků UP -výjimkou může být pouze případ hodný zvláštního zřetele); 

b) doložení všech potřebných informací, zejména příslušná rozhodnutí orgánů státní 
správy, informace o případných příjmech žadatele a další informace, které jsou 
potřebné k posouzení jeho sociální situace. 

3. Výši mimořádného sociálního stipendia stanoví děkan FF UP s přihlédnutím 
k závažnosti sociální situace studenta a doloženým skutečnostem. Stipendium je možné 
přiznat maximálně na 10 měsíců daného akademického roku vyjma měsíců červenec a 
srpen. 

4. Mimořádné sociální stipendium je přiznáváno jednorázově. 
5. Student je povinen bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od vzniku rozhodné 

skutečnosti, oznámit pověřenému zaměstnanci Studijního oddělení FF UP všechny 
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změny skutečností, které byly rozhodné pro přiznání mimořádného sociálního stipendia 
a pokud přestane splňovat podmínky pro přiznání tohoto stipendia, je děkan FF 
oprávněn mimořádné sociální stipendium odejmout. 

6. Mimořádné sociální stipendium nelze vyplácet za období, kdy měl student studium 
přerušeno. Nárok na výplatu přiznaného mimořádného sociálního stipendia zaniká 
dnem ukončení studia. 

Článek6 
Mimořádné stipendium 

1. Mimořádné stipendium může být přiznáno studentům v souladu s čl. 7 Stipendijního 
řádu UP na základě návrhu děkana, proděkana, vedoucího pracoviště nebo garanta 
studijního programu se souhlasem vedoucího pracoviště zajišťujícího daný studijní 
program. 

2. Mimořádné stipendium může být přiznáno studentům doktorského studijního programu 
za úspěšné ukončení studia ve standardní době studia zvětšené nejvýše o jeden rok, 
včetně úspěšné obhajoby disertační práce, je stanoveno na 50 ooo,- Kč, pokud nebude 
pro daný akademický rok vyhlášena jiná částka. 

V Olomouci dne 1. listopadu 2018 /~ 
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. 

děkan FF UP 
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Příloha : 

Žádost o přiznání stipendia 

Identifikační číslo studenta: 
Jméno: 
Příjmení: 

Datum narození: 
Adresa bydliště: 
Studijní obor: 
Forma studia: 

K žádosti je doloženo: 
Další přílohy: 

Datum: 

• mimořádné sociální stipendium I 

Zaškrt11éle 
přís/11š11é 
políčko (X) 

EJ 
Jméno navrhovatele a podpis 
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