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Článek 1 

Obecná ustanovení 

  

Stipendia na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen FZV 

UP) se řídí Stipendijním řádem Univerzity Palackého v Olomouci, který se touto Směrnicí 

děkana doplňuje pro účely Fakulty zdravotnických věd. 

 

 

Článek 2 

Druhy poskytovaných stipendií  

 

1) Základním zdrojem pro poskytování stipendií je příspěvek nebo neinvestiční dotace  

ze státního rozpočtu České republiky, doplňkovým zdrojem k poskytování stipendií je 

stipendijní fond. 

 

2) Studentům FZV UP mohou být přiznána tato stipendia: 

a) cílová prospěchová stipendia pro studenty v prezenční formě studia dle § 91 odst. 2 

písm. a) zákona o VŠ (za vynikající studijní výsledky), 

b) stipendia za tvůrčí výkon dle § 91 odst. 2 písm. b) zákona o VŠ (za vynikající 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající 

k prohloubení znalostí) a dle § 91 odst. 2 písm. c) zákona o VŠ (za výzkumnou, 

vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu),  

c) mimořádná stipendia dle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o VŠ (v případě zvláštního 

zřetele hodných) a dle § 91 odst. 2 písm. d) zákona o VŠ (v případě tíživé sociální 

situace studenta), 

d) stipendia hrazená z dotace nebo příspěvku dle § 91 odst. 4 písm. c) zákona o VŠ  

(studentům doktorských studijních programů). 

 

3) Návrh na přidělení stipendia předkládá vedoucí pracoviště FZV, děkan, 

proděkan/proděkanka FZV, řešitel projektu nebo vedoucí studijního oddělení FZV 

na formuláři „Návrh na přidělení stipendia“ (viz Příloha č. 1), který je ke stažení 

na webových stránkách FZV UP. 

 
 

Článek 3 

Cílová prospěchová stipendia 

 

1) Po posouzení výše stipendijního fondu a ekonomické situace fakulty může děkan 

iniciovat vyplácení prospěchových stipendií. Prospěchová stipendia jsou určena  

pro studenty v prezenční formě studia, kteří dosáhli vynikajících výsledků ve studiu.  

 

2) Stipendium náleží studentům, kteří ukončí studium státní závěrečnou zkouškou (dále jen 

„SZZ“) s celkovým výsledkem „A“, žádnou část SZZ neopakovali a zároveň jejich 

vážený studijní průměr za celou dobu studia nepřesáhl 1,25 včetně. Prospěchové 

stipendium je přiznáno následovně:  

 

Vážený studijní průměr 

za celou dobu studia 

Výše stipendia za semestr 

 = 1,00 1 000,-Kč 

          1,00 › a současně ≤  1,25    500,-Kč 



 

3) Celková částka cílového prospěchového stipendia se rovná výši stipendia za semestr 

vynásobené počtem semestrů standardní doby studia příslušného studijního oboru. 

 

4) Cílové prospěchové stipendium je vypláceno jednorázově po ukončení studia. 

 

 

 

Článek 4 

Stipendia za tvůrčí výkon 

 

1) Stipendia jsou poskytována studentům FZV UP, kteří se tvůrčím a aktivním způsobem 

podílejí na pedagogické, organizační nebo výzkumné (vědecké) činnosti jednotlivých 

pracovišť FZV UP Olomouc. 

 

2) Stipendia za tvůrčí výkon dle § 91 odst. 2. písm. b) zákona (vědecká, výzkumná, 

vývojová, pedagogická a organizační činnost studentů podle směrnice   

č. FZV-B3-09/1 - Směrnice děkanky ke studentské vědecké a odborné činnosti na FZV 

UP v Olomouci a směrnice č. FZV-SD-2/2013 - Směrnice děkana FZV UP ke studentské 

pedagogické činnosti) budou vyplácena na návrh předsedkyně/předsedy Rady studentské 

vědecké odborné činnosti nebo přednostky/přednosty (vedoucího) pracoviště FZV 

po schválení děkanem FZV UP. 

 

3) Maximální výše stipendia dle § 91 odst. 2. písm. b) zákona je 5 000,-Kč za semestr. 

 

4) Stipendium dle § 91 odst. 2. písm. b) zákona je vypláceno jednorázově po ukončení 

příslušného semestru. 

 

5) Stipendia za tvůrčí výkon dle § 91 odst. 2. písm. c) zákona (výzkumná, vývojová  

a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu) budou vyplácena na návrh řešitele 

projektu po schválení proděkankou/proděkanem pro vědu a výzkum. 

 

 

Článek 5 

Mimořádná stipendia  

 

1) Mimořádné stipendium dle § 91 odst. 2 písm. d) a písm. e) zákona o VŠ může být 

přiznáno na základě návrhu děkana, proděkana/proděkanky, vedoucího pracoviště FZV, 

vedoucí studijního oddělení FZV nebo na základě žádosti studenta.  

 

2) Důvodem pro přiznání mimořádného stipendia § 91 odst. 2 písm. e) zákona o VŠ může 

být např. reprezentace fakulty, aktivní účast na konferencích v ČR či v zahraničí, účast 

na zahraniční stáži či letní škole v zahraničí, výjezd do zahraničí mimo EU, účast v porotě 

AFO, pomoc při výzkumných aktivitách, pomoc zahraničním studentům přijíždějícím 

na FZV v rámci výměnných pobytů a další výjimečné aktivity studenta. 

 

3) Řádně odůvodněnou žádost (v případě, že o mimořádné stipendium žádá student) nebo 

řádně vyplněný formulář „Návrh na vyplacení stipendia“ (v ostatních případech) podává 

žadatel/navrhovatel k rukám vedoucí studijního oddělení FZV.  
 



4) Přiznání a výši mimořádného stipendia schvaluje proděkanka/proděkan pro studijní, 

sociální a pedagogické záležitosti FZV po odsouhlasení tajemnicí fakulty a vedením FZV. 

 

 

Článek 6 

Stipendia pro studenty v postgraduální formě výuky 

 

1) Stipendia pro studenty prezenční formy doktorského studijního programu se vyplácí  

12 měsíců v roce těm studentům, kterým byl tento příspěvek přiznán. V případě příznivé 

finanční situace FZV UP, může děkan rozhodnout o jednorázovém navýšení stipendia. 

Nárok na výplatu stipendia zaniká v době přerušení studia. 

 

2) Student prezenční formy doktorského studijního programu může mít úvazek 

na  Univerzitě Palackého v Olomouci maximálně ve výši 0,5 včetně. 

 

3) Stipendia pro studenty prezenční formy doktorských studijních programů jsou hrazena 

z příspěvku MŠMT.  

 

4) Stipendia pro studenty prezenční formy doktorského studijního programu činí měsíčně 

5 700,-Kč v prvním roce studia, 6 700,-Kč v druhém a 7 700,-Kč ve třetím roce studia. 

 

5) O přiznání stipendia pro studenty doktorského studijního programu rozhodne děkan 

na návrh garanta oboru, v němž student studuje. 

 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Výše stipendií se posuzuje podle naplněnosti stipendijního fondu a ekonomické situace 

fakulty. 

 

2) Stipendium nelze vyplácet za období, kdy měl student povoleno přerušení studia.  

 

3) Stipendia přiznaná dle této směrnice se vyplácejí bezhotovostní formou bankovním 

převodem na bankovní účet vedený bankou na území České republiky v českých 

korunách.  

 

4) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 15. 09. 2016. 
 

5) Tato směrnice ruší Směrnici děkana FZV UP ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého 

v Olomouci FZV-SD-1/2013 ze dne 07. 11. 2013 včetně jejího Dodatku č. 1. ze dne 

18. 5. 2015. 
 

 

 

V Olomouci dne 26. 04. 2016 

 

 

 

                                                                doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA 

                                                                                          děkan FZV UP 



Příloha č. 1 
 

NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ STIPENDIA  
 

 

V souladu se Směrnici děkana FZV UP č. FZV- SD-1/2016  žádám o vyplacení stipendia dle čl. 2 

odst. 2 výše uvedené normy. 

 

Stipendium vyplaťte níže jmenovanému/ným jako: 

(uveďte formulaci a,b, c, nebo d) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

. 

 a) cílové prospěchové stipendium 

 b) stipendium za tvůrčí výkon 

 c) mimořádné stipendium 

 d) stipendium pro studenty doktor. stud. programu 

 

Období: měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok): ……… 

 

 

Jméno studenta Částka v Kč Zdroj SPP (v případě 

projektu ) 

Ověření stud. odd. 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Žadatel (vedoucí pracoviště/řešitel 

projektu):……………………………………………………………… 

 

 

Vyjádření proděkanky/proděkana pro studijní a sociální záležitosti (v  případě stipendia dle bodu a, c  

a dle bodu d): 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vyjádření proděkanky/proděkana pro vědu a výzkum (v případě dle bodu b): 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

V Olomouci dne………………………………. 

 


