UNIVERZITA KARLOVA
PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ
NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ
Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 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 (dále jen „zákon
o vysokých školách“), a v souladu se Statutem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové usnesl
na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové,
jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové1) (dále jen
„fakulta“) stanoví na základě ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen
„univerzita“),2) podmínky, pravidla, podrobnosti a další náležitosti pro přiznávání stipendií na
fakultě.

Čl. 2
Stipendium za vynikající studijní výsledky
1. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává v souladu s podmínkami
Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „stipendijní řád“)3) studentům, kteří
zároveň splňují následující podmínky:
a) dosažení nejméně 50 kreditů v předcházejícím úseku studia,
b) dosažení prospěchového průměru ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních
povinností za předchozí úsek studia ve výši, jejíž hranici pro každý studijní program
stanoví děkan do 31. 12. toho ročníku studia, který následuje po posuzovaném úseku
studia.
2. Stipendium se přiznává:
a) nejméně 10 % studentů magisterského studijního programu Farmacie, kteří nejsou
zapsáni v prvním úseku studia,
b) nejméně 10 % studentů bakalářského studijního programu a navazujícího magisterského
studijního programu Zdravotnická bioanalytika, kteří nejsou zapsáni v prvním úseku
studia (nejde-li o případ podle odstavce 3),

Čl. 23 odst. 2 Statutu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.
Ustanovení čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1, čl. 12 odst. 4 a čl. 13 odst.
7 stipendijního řádu.
3)
Čl. 4 a čl. 13 odst. 1 stipendijního řádu.
1)
2)

u nichž nenastala překážka v poskytnutí stipendia podle stipendijního řádu. Rozhodné
období pro výpočet je stav studentů v jednotlivých studijních programech k 31. 10. toho
ročníku studia, který následuje po posuzovaném úseku studia ve smyslu odstavce 1.
Podmínka odstavce 1 písm. a) se neuplatní v případě, že stanoveného počtu studentů podle
věty první nelze dosáhnout zvýšením hranice prospěchového průměru podle odstavce 1
písm. b).
3. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává i studentům v prvním úseku studia v
navazujícím magisterském studijním programu, kteří v předchozím akademickém roce ve
standardní době studia absolvovali na fakultě bakalářský studijní program. Podmínky pro
přiznání tohoto stipendia jsou shodné s odstavcem 1. O přiznání stipendia za vynikající
studijní výsledky studentovi navazujícího magisterského studijního programu, který v
předcházejícím roce ve standardní době studia absolvoval bakalářský studijní program na
jiné fakultě univerzity či jiné vysoké škole, rozhodne na základě žádosti děkan.
4. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává do 31. 12. toho ročníku studia, který
následuje po ročníku studia, ve kterém student dosáhl vynikajících studijních výsledků, za
něž mu vznikl nárok na přiznání stipendia. Stipendium za vynikající studijní výsledky se
vyplácí jednorázově.

Čl. 3
Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí
1. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí lze přiznat v souladu s podmínkami
stipendijního řádu4) studentům, kteří:
a) vykazují aktivní publikační činnost v časopisech s impaktním faktorem,
v recenzovaných časopisech bez impaktního faktoru nebo v monografiích, přičemž
nezbytné je u těchto výsledků uvedení podpory Specifického vysokoškolského výzkumu
dle aktuálních pokynů fakulty platných v době zaslání práce k recenzi a zároveň uvedení
příslušnosti studenta k fakultě,
b) v prvním ročníku doktorského studia podají kvalitní návrh vědeckého či výzkumného
projektu anebo
c) vykazují jiné vynikající výsledky ve své vědecké činnosti.
2. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí se vyplácí jednorázově.

4)

Čl. 5 a čl. 13 odst. 1 a 6 stipendijního řádu.

Čl. 4
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu5)
se přiznává v souladu s podmínkami stipendijního řádu6) studentům, kteří jsou zapojeni
do řešení univerzitních i jiných grantů a projektů.

Čl. 5
Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných
1. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných lze přiznat v souladu s podmínkami
stipendijního řádu7) studentům, kteří:
a) se v souvislosti se svým doktorským studiem, na základě souhlasu jejich školitele
a vedoucího příslušné katedry, podílí na výuce studentů bakalářského a magisterských
studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) nemají pracovněprávní poměr k fakultě, ani se nepodílí na řešení grantu či projektu
a vykáží cestovní výdaje spojené s cestou, která se uskutečnila v souladu s plněním
učebních plánů nebo další činností na fakultě; pro cestu do zahraničí musí mít uzavřené
cestovní pojištění a schválený návrh na vyslání na zahraniční cestu,
c) aktivně reprezentují fakultu,
d) byli oceněni při provozování kulturních či uměleckých aktivit, nebo za sportovní
výsledky nebo byli odměněni za své zásluhy mimořádnými cenami anebo
e) vykazují další aktivity prospěšné pro fakultu.
2. Studentům, kteří zcela mimořádně prospěli fakultě nebo prokázali zcela mimořádnou
občanskou statečnost či obětavost, lze přiznat stipendium ve formě mimořádné ceny děkana
ve výši minimálně 5 000,- Kč.8)
3. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných je možno vyplácet jednorázově nebo
měsíčně.

Čl. 6
Stipendium na podporu studia v zahraničí
1. Stipendium na podporu studia v zahraničí lze přiznat studentům v souladu s podmínkami
stipendijního řádu;9) studentům bakalářského a magisterských studijních programů lze toto
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.
6)
Čl. 6 a čl. 13 odst. 1 a 6 stipendijního řádu.
7)
Čl. 9 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 a 6 stipendijního řádu.
8)
Čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 1 a 6 stipendijního řádu.
9)
Čl. 10 a čl. 13 odst. 1 a 6 stipendijního řádu.
5)

stipendium přiznat, pokud dosáhli studijního průměru v předchozím akademickém roce
≤ 2,00.
2. Stipendium na podporu studia v zahraničí se přiznává zpravidla jednou za studium na
aktivity, které nejsou již podpořeny z programu CEEPUS, ERASMUS+ či jiných programů
podporovaných univerzitou, Evropskou unií nebo Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy.
3. Součástí žádosti o přiznání stipendia na podporu studia v zahraničí je motivační dopis
zahrnující vyčíslení nákladů na uskutečnění zahraniční akce (projekt) a doporučení učitele
(garanta).
4. Výplata stipendia je vázána na odevzdání cestovní zprávy (včetně dokladů o skutečných
nákladech) a zveřejnění výsledků akce formou článku nebo veřejné prezentace. Toto musí
student učinit do doby ukončení studia.

Čl. 7
Doktorandské stipendium
1. Děkan při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia přihlédne
k výši přidělené dotace na doktorandská stipendia a k počtu studentů v doktorském
studijním programu.
2. Po úspěšném splnění nejméně tříměsíční zahraniční stáže se od následujícího kalendářního
měsíce v souladu s podmínkami stipendijního řádu10) navýší doktorandské stipendium o
částku 500 Kč měsíčně.
3. Studentům doktorských studijních programů v prezenční formě, kteří nejsou v pracovním
nebo služebním poměru a kteří jsou plátci pojistného zdravotního pojištění podle zvláštního
právního předpisu,11) lze na základě jejich podložené žádosti a v souladu s podmínkami
stipendijního řádu12) přiznat další stipendium, a to až do výše zaplaceného pojistného.
Stipendium se vyplácí dvakrát ročně.

Čl. 8
Stipendia z jiných zdrojů
Překážky poskytnutí stipendia dle čl. 13 stipendijního řádu se vztahují i na stipendia z jiných
zdrojů dle čl. 15 stipendijního řádu.

Čl. 12 odst. 4 věta druhá a čl. 13 odst. 2, 3 a 6 stipendijního řádu.
§ 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12)
Čl. 12 odst. 8 a čl. 13 odst. 1 a 6 stipendijního řádu.
10)
11)

Čl. 9
Společná ustanovení
1. Výplaty stipendií probíhají pouze bezhotovostní formou převodem na bankovní účet vedený
u peněžního ústavu v České republice. Ve výjimečných případech může děkan povolit jinou
formu výplaty.13)
2. Podrobnosti o podávání žádostí o stipendia, jejich náležitostech a o vyplácení stipendií, příp.
další související záležitosti stanoví v souladu s vnitřními předpisy univerzity a fakulty po
projednání ve stipendijní komisi a v akademickém senátu fakulty (dále jen „senát“) svým
opatřením děkan. Děkan může v tomto opatření stanovit, že se žádost o přiznání stipendia
podává elektronickým způsobem.

Čl. 10
Přechodná ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti těchto pravidel se dokončí podle těchto pravidel.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Zrušují se Pravidla pro přiznávání stipendií na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové ze
dne 26. 1. 2007.
2. Tento předpis byl schválen senátem dne 24. 5. 2017 a nabývá platnosti dnem schválení
akademickým senátem univerzity.14)
3. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2017/2018.

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
předsedkyně senátu

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu univerzity

Čl. 3 odst. 3 stipendijního řádu.
§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 2.6.2017.
13)
14)

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan

