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STIPENDIJNÍ ŘÁD FAKULTY UM ĚNÍ A DESIGNU UJEP 
 

Čl.1 
Základní ustanovení 

 
1. Stipendijní řád upravuje bližší podmínky pro poskytování stipendií studentům FUD UJEP 

v souladu se Stipendijním řádem UJEP a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále jen ,,zákon“. 

2. Podle tohoto stipendijního řádu jsou přiznávána stipendia studentům FUD UJEP. 

3. Studentům FUD UJEP mohou být přiznána stipendia: 

a) z dotace nebo z příspěvku podle § 91 odst. 2 až 4 zákona, 

b) ze stipendijního fondu, který je tvořen z přídělu z hospodářského výsledku po 
zdanění a z poplatků spojených se studiem s výjimkou poplatků za studium ve 
studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce, z darů a dědictví. 

 
4. Studentům FUD UJEP mohou být přiznána stipendia prospěchová, mimořádná, 

doktorská, ubytovací a sociální (podle § 91 odst. 3 zákona). Přiznávání a vyplácení 
ubytovacího, sociálního stipendia, jednorázového mimořádného stipendia přiznávaného 
rektorem a jednorázového mimořádného stipendia poskytovaného v rámci Interní 
agentury UJEP se řídí platným Stipendijním řádem UJEP (a příslušnou směrnicí rektora či 
prorektora). 

5. Děkan FUD UJEP (dále jen „děkan“) jmenuje předsedu a členy stipendijní komise fakulty 
po projednání v Akademickém senátu FUD UJEP (dále jen „fakultní stipendijní komise“).   

6. Fakultní stipendijní komise se skládá z předsedy, zástupce studijního referátu a nejméně 
dalších tří členů akademické obce fakulty, přičemž studentů je v komisi o jednoho více 
než zaměstnanců fakulty. 

7. Komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů komise.  

8. Fakultní stipendijní komise rozhoduje usnesením. Usnesení fakultní stipendijní komise je 
přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním většina všech přítomných členů.  

9. Administrativní záležitosti spojené s jednáním fakultní stipendijní komise zajišťuje 
zástupce studijního referátu.  

 
Čl. 2 

Společná ustanovení 
 

1. Studentům FUD UJEP lze podle tohoto stipendijního řádu přiznat stipendium jen v 
průběhu standardní doby studia.  

2. Stipendium může být přiznáno pouze studentům, na něž se nevztahuje ustanovení o 
poplatcích spojených se studiem podle § 58 odst. 3 zákona. Studentům, na které se 
vztahuje uvedené ustanovení o poplatcích, může děkan přiznat stipendium jen výjimečně, 
na návrh stipendijní komise.  
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3. Přiznání jednoho stipendia nevylučuje možnost přiznat další stipendia uvedená v odst. 4 
čl. 1. 

4. Pokud bylo studentovi přiznáno stipendium na základě jeho úmyslného podvodného 
jednání, je to posuzováno jako disciplinární přestupek v souladu s Disciplinárním řádem 
FUD UJEP.  

5. Výše stipendia vypláceného z účelově přidělených prostředků, z výnosů doplňkové 
činností, darů a dědictví na návrh osoby, která těmito prostředky disponuje, není tímto 
řádem omezena.  

 
Čl. 3 

Přiznávání stipendií 
 

1. Stipendia mohou být přiznána jen na takovou dobu a v takovém celkovém objemu, aby 
jejich výplata byla zaručena objemem prostředků, které má fakulta pro výplatu stipendií k 
dispozici. Stipendia se přiznávají na dobu maximálně jednoho akademického roku nebo 
jako stipendia jednorázová. 

2. Fakultní stipendijní komise navrhuje děkanovi rozdělení finančních prostředků na 
akademický rok. Na základě návrhu děkan stanovuje: 

a) minimální celkovou výši prostředků určených na stipendia, 

b) minimální výši prospěchových stipendií, 

c) minimální celkovou výši mimořádných stipendií navrhovaných fakultní stipendijní 
komisí, 

d)  minimální celkovou výši mimořádných sociálních stipendií, 

e)  minimální celkovou výši doktorských stipendií navrhovaných oborovou radou. 
 

3. Pokud částka vyčleněná na prospěchová stipendia nebude vyčerpána, bude její zbytková 
část převedena na mimořádná stipendia. 

 
Čl. 4 

Řízení o přiznání stipendia  
 

1. Termíny podání žádostí na daný akademický rok vyhlašuje děkan. 

2. Stipendium může být studentovi přiznáno na základě jeho písemné žádosti o přiznání 
stipendia (dále jen „žádost“). 

3. Oprávněn žádat o stipendium je výhradně student, který splňuje podmínky pro přiznání 
stipendia. Splnění těchto podmínek je povinen student v žádosti doložit.  

4. Žádost o přiznání prospěchového stipendia a mimořádného stipendia udělovaného 
fakultou je adresována děkanovi a student ji podává na studijní referát. Studijní referát 
postupuje oprávněné žádosti fakultní stipendijní komisi. 

 
5. Žádost o přidělení doktorského stipendia podle odst. 2  čl. 7 student podává oborové radě. 
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6. Fakultní stipendijní komise se vyjadřuje k podaným žádostem a předkládá návrhy na 
přiznání stipendia děkanovi, jako podklad pro jeho rozhodnutí o přiznání stipendia a jeho 
výši, případně nepřiznání stipendia. 

 
7. Fakultní stipendijní komise má právo ověřovat si údaje v žádostech potřebné pro její 

rozhodování. 
 

Čl. 5 
Prospěchová stipendia 

 
1. Děkan může přiznat prospěchové stipendium v průběhu standardní doby studia na základě 

písemné žádosti studentovi prezenčního studia, který v předcházejícím roce studia získal 
alespoň 60 kreditních bodů a zároveň dosáhl ke dni zápisu průměrného studijního 
prospěchu do 1,20 včetně.  

2. Stipendium ve stejné výši jako studentům podle odst. 1 může děkan přiznat i studentu 
v prvním semestru navazujícího magisterského studijního programu, který řádně ukončil 
studium státní závěrečnou zkouškou v bakalářském studijním programu a který byl v 
předešlém studiu celkově klasifikován prospěl (a) s vyznamenáním podle čl. 10 
Studijního a zkušebního řádu UJEP.  

3. Prospěchové stipendium přiznané studentovi nesmí čtvrtletně přesáhnout dvojnásobek 
základu stanoveného MŠMT.  

4. Prospěchové stipendium se přiznává na jeden akademický rok a vyplácí se čtvrtletně. 
 

Čl. 6 
Mimořádná stipendia 

 

1. Děkan může přiznat mimořádné stipendium po dobu standardní doby studia na základě 
písemné žádosti studenta nebo na základě písemného návrhu proděkana pro studium, 
vedoucího katedry, vedoucího ateliéru nebo předsedy Akademického senátu FUD UJEP. 
Návrh výše mimořádného stipendia předkládá děkanovi předseda fakultní stipendijní 
komise.  

2. Děkan dále může přiznat mimořádné stipendium na návrh fakultní stipendijní komise: 

a) v případech hodných zvláštního zřetele,  

b) za vynikající výsledky v reprezentaci FUD UJEP,  

c) v případě tíživé sociální situace studenta, 

d) studentům, kteří se dlouhodobě podílejí na zajišťování chodu ateliérů, dílen apod., 
nebo za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí 
výsledky přispívající k prohloubení znalostí.  

3. Mimořádné stipendium přidělené podle § 91 odst. 2 písm. b), d) zákona nesmí přesáhnout 
čtyřnásobek základu stanoveného MŠMT. 

4. Mimořádné stipendium přidělené podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona nesmí přesáhnout 
čtyřnásobek životního minima stanoveného obecnými předpisy o životním minimu.  

5. Mimořádná stipendia se zpravidla poskytují jednorázově. 
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Čl. 7 

Doktorská stipendia  
 

1. Doktorské stipendium je přiznáváno rozhodnutím děkana studentům prezenční formy 
doktorských studijních programů v prvním až třetím roce studia ve výši vypočtené 
MŠMT na jednoho studenta. 

2. Děkan může na návrh oborové rady přiznat mimořádné doktorské stipendium. Mimořádné 
stipendium je zpravidla poskytováno jednorázově. 

 
Čl. 8 

Výplaty stipendií   

1. Studentovi, kterému bylo rozhodnutím děkana přiznáno stipendium, vznikl nárok na 
výplatu tohoto stipendia. 

2. Stipendia jsou vyplácena v hotovosti prostřednictvím pokladny UJEP nebo 
bezhotovostním převodem. Způsob výplaty student uvede v žádosti o přiznání stipendia. 

3. Výplata stipendia se zastavuje, jestliže student studium přerušil, nebo mu bylo studium 
ukončeno. 

4. Pokud je student znovu zapsán do studia po přerušení studia ještě v době, na kterou mu 
bylo stipendium přiznáno před přerušením studia, vzniká mu nárok na opětovné vyplácení 
již dříve přiznaného stipendia. 

 
Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Zrušuje se Stipendijní řád FUD UJEP schválený podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona 
Akademickým senátem FUD UJEP dne 27. února 2008 a dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona 
Akademickým senátem UJEP dne 31. března 2008. 

2. Návrh tohoto stipendijního řádu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona 
Akademickým senátem FUD UJEP dne 7. června 2010.  

3. Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým 
senátem UJEP dne 8. září 2010. 

4. Tento stipendijní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem 
UJEP. 

 

doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., v.r. 

děkan FUD UJEP 

 
 


