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Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 30/2013 
 

Udělování stipendií na FF UJEP  

 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

1. Směrnice upravuje a blíže specifikuje podmínky pro přiznání stipendií studentům/ 
studentkám Filozofické fakulty UJEP (dále jen FF) v souladu se Stipendijním řádem UJEP 
a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Studentům/studentkám FF mohou být děkanem/děkankou FF UJEP (dále jen 
děkanem/děkankou) přiznána stipendia prospěchová, mimořádná, mimořádná sociální a 
ubytovací. Přiznávání ubytovacího stipendia se řídí platným Stipendijním řádem UJEP (viz 
čl. 2, odst. 7 a 8). Tato směrnice upravuje způsob přiznávání mimo řádných, mimo-
řádných sociálních  a prosp ěchových  stipendií.  

3. Děkan/ka FF UJEP může studentům/studentkám v průběhu standardní doby studia 
přiznat tato stipendia:  

a) mimo řádná stipendia   

- za práci ve studovnách kateder FF UJEP (viz čl. 3 této směrnice); 

- studentským pomocným vědeckým silám (viz čl. 3 této směrnice); 

- v jiných případech hodných zvláštního zřetele (např. na podporu studia v zahraničí); 

b) mimo řádná katedrální stipendia  (viz čl. 4 této směrnice); 

c) mimo řádná sociální stipendia  (viz čl. 5 této směrnice);  

d) prosp ěchová stipendia  (viz čl. 6 této směrnice). 

Mimořádná stipendia se zpravidla poskytují jednorázově. 

 
4. Směrnice dále upravuje způsob podávání návrh ů na stipendia pro studenty/studentky 

PF UJEP a PřF UJEP, kteří studují v oborech realizovaných katedrami FF UJEP (viz čl. 7 
této směrnice). 

 

Čl. 2 
Stipendijní komise fakulty a kateder 

1. Orgány, které zajišťují agendu udělování stipendií na FF UJEP, jsou stipendijní komise 
jednotlivých kateder FF UJEP a stipendijní komise FF UJEP. 

a) Katedrální stipendijní komise 
Členy/členky katedrální stipendijní komise jmenuje vedoucí příslušné katedry. 
Katedrální stipendijní komise je složena z předsedy/předsedkyně a nejméně dvou 
dalších členů/členek akademické obce UJEP, kteří jsou akademickými 
pracovníky/pracovnicemi nebo studenty/studentkami příslušné katedry, přičemž 
studentů/studentek UJEP je ve stipendijní komisi o jednoho více než zaměstnanců/ 
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zaměstnankyň UJEP. Usnesení komise je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční 
většina přítomných členů/členek komise. 
 

b) Stipendijní komise FF UJEP 
Složení komise i způsob hlasování upravuje Stipendijní řád UJEP. Stipendijní komise 
FF navrhuje rozdělení finančních částek na prospěchová, mimořádná sociální a 
mimořádná stipendia. Administrativní záležitosti spojené s jednáním stipendijní 
komise zajišťuje její předseda/předsedkyně nebo jí/m pověřený/á člen/ka komise. 
Předseda/předsedkyně se volí hlasováním členů/členek komise. 

 

Čl. 3 
Mimo řádná stipendia za práci ve studovnách kateder FF UJ EP a pro studentské 

pomocné v ědecké sily 

1. Podklady pro návrh na přiznání stipendia studentům/studentkám za práci ve studovně 
připravuje a schvaluje správce studovny. Návrh na odměnu pomocné vědecké síly 
předkládá vedoucí katedry. Podklady musí obsahovat obsahovat tyto údaje:  

- jméno a příjmení studenta/studentky 

- osobní číslo 

- ročník a studijní obor 

- rozsah práce studenta/studentky v hodinách (v případě pomocné vědecké síly 
není nutné) 

- navrženou finanční částku (odměna za práci ve studovně je určena sazbou 
50 Kč/hod; studenty/studentky, kteří se nadstandardním způsobem podílejí na 
chodu knihoven, je možné nad tento rámec odměnit prostřednictvím 
mimořádných katedrálních stipendií – viz čl. 4).  

2. Součástí návrhu je rovněž údaj o způsobu převzetí stipendia. V případě, že student/ka 
požaduje částku poukázat na účet, je nutné doplnit číslo účtu. Požaduje-li student/ka 
osobní převzetí stipendia, je nutné doplnit údaje v návrhu na udělení stipendia o číslo 
občanského průkazu a kolonku pro podpis, kterým student/ka potvrdí převzetí částky. Ve 
stanovených výplatních termínech jsou peníze připraveny k převzetí na pokladně UJEP. 

3. Úplné podklady opatřené podpisem správce příslušné studovny nebo vedoucí/ho katedry 
je pak nutné v tištěné i elektronické podobě předat proděkanovi/proděkance pro studium 
FF. O přiznání stipendia rozhoduje děkan/ka FF UJEP, který/á vydává příkaz k jeho 
vyplacení.  

 

Čl. 4 
Mimo řádná katedrální stipendia  za vynikající výsledky a reprezentaci FF  

či v jiných p řípadech hodných zvláštního z řetele 
 

1. Mimořádná katedrální stipendia se udělují dvakrát za akademický rok v termínech, které 
stanoví aktuální harmonogram FF UJEP. Na každý akademický rok je ze stipendijního 
fondu FF UJEP vyčleněn objem prostředků pro tato stipendia. O jeho rozdělení na 
mimořádná (podle § 91 odst. 2 písm. b) a e) zákona), mimořádná sociální (podle § 91 
odst. 2 písm. d) zákona pro studenty v tíživé sociální situaci) a prospěchová stipendia 
(podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách) rozhoduje stipendijní komise FF 
UJEP.  

2. V případě prospěchových stipendií navrhuje komise výši jednotlivého stipendia podle čl. 3, 
odst. 3 Stipendijního řádu UJEP.  
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3. V případě mimořádných sociálních stipendií (podle § 91 odst. 2 písm. d zákona o 
vysokých školách) posuzuje komise jednotlivé žádosti a navrhuje výši stipendia v souladu 
s čl. 3, odst. 5 Stipendijního řádu UJEP. 

4.  Za účelem přiznání mimořádných katedrálních stipendií je každé katedře ze stipendijního 
fondu FF přidělena částka stanovená podle počtu fyzických studentů příslušné katedry 
k 31. 10. daného akademického roku (250 Kč na jednoho studenta). Písemnou žádost o 
přiznání mimořádného katedrálního stipendia včetně odůvodnění (účast na aktivitách 
katedry, reprezentace katedry a FF UJEP apod.) podává student/ka předsedovi/ 
předsedkyni katedrální stipendijní komise nejpozději do data stanoveného 
harmonogramem FF UJEP. Katedrální stipendijní komise rozhodne o odůvodněnosti 
žádosti a v případě kladného stanoviska určí rovněž výši stipendia. Kritéria pro přiznání 
stipendií i jejich výše v rámci limitu přiděleného dané katedře ze stipendijního fondu jsou 
zcela v její kompetenci. Návrhy stipendií poté schvaluje vedoucí katedry. 
Předseda/předsedkyně katedrální stipendijní komise postoupí žádosti schválené 
vedoucí/m katedry k projednání fakultní stipendijní komisi nejpozději týden před termínem 
jejího zasedání. V případě kladného vyjádření fakultní stipendijní komise předkládá její 
předseda/předsedkyně návrhy mimořádných stipendií děkanovi/děkance ke konečnému 
rozhodnutí.  

 

Čl. 5 

Mimo řádná sociální stipendia   

1. Student/ka může v případě, že se ocitl/a v tíživé sociální situaci, která ohrožuje jeho/její 
další studium, požádat děkana/ku FF UJEP o udělení mimo řádného sociálního 
stipendia . Učiní tak prostřednictvím standardní žádosti, kterou v termínu stanoveném 
harmonogramem fakulty odevzdá na studijním oddělení. Sociální stipendium se přiznává 
na akademický rok. Žádost musí obsahovat tyto údaje: 

- jméno a příjmení 

- osobní číslo 

- ročník, studijní obor 

- adresa bydliště 

- kontaktní údaje (mail, popř. telefon)  

- charakteristika způsobu převzetí stipendia (v případě osobního převzetí na 
pokladně UJEP je nutné uvést aktuální číslo občanského průkazu, v případě 
požadavku na odeslání stipendia na bankovní účet je nutné uvést číslo účtu) 

- odůvodnění žádosti + přílohy 

2. Stipendijní komise na svém zasedání posoudí odůvodněnost předložené žádosti. 
V případě kladného stanoviska navrhne výši sociálního stipendia. Předseda/předsedkyně 
stipendijní komise předá návrh komise ke konečnému rozhodnutí děkanovi/děkance.  

 

Čl. 6 

Prosp ěchová stipendia 

1. O prospěchové stipendium může student/ka požádat v případě, že splňuje podmínky, 
které stanovuje Stipendijní řád UJEP (čl. 2, odst. 3). Písemnou žádost o přiznání 
prospěchového stipendia podává student/ka předsedovi/předsedkyni stipendijní komise 
FF UJEP prostřednictvím studijního oddělení fakulty nejpozději do termínu, který 
stanovuje aktuální harmonogram FF UJEP.  
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2. Studijní oddělení spolu s předsedou/předsedkyní stipendijní komise fakulty zkontroluje 
oprávněnost žádosti. V případě, že nejsou v žádosti shledány žádné nedostatky a 
výsledky studia žadatele/žadatelky odpovídají podmínkám, které stanovuje Stipendijní řád 
UJEP, předloží předseda/předsedkyně žádost stipendijní komisi na jejím pravidelném 
zasedání v zimním semestru příslušného akademického roku. Předseda/předsedkyně 
stipendijní komise předá návrh komise ke konečnému rozhodnutí děkanovi/děkance.    

 
Čl. 7 

Podávání návrh ů na stipendia pro studenty/ky PF UJEP a P řF UJEP,  
kteří studují v oborech realizovaných katedrami FF UJEP  

 
1. Návrhy na mimořádná stipendia pro studenty/ky PF a PřF UJEP, kteří vykonávají službu 

ve studovnách kateder FF UJEP, předává správce studovny nebo vedoucí katedry (jedná-
li se o stipendia pro pomocné vědecké síly) proděkanovi/ce pro studium FF UJEP. Návrhy 
by měly být opatřeny všemi náležitostmi uvedenými v čl. 3 této směrnice. Proděkan/ 
proděkanka pro studium návrhy za FF UJEP schválí a předá je Pedagogické, resp. 
Přírodovědecké fakultě UJEP.    

2. Katedry FF UJEP mohou podávat návrhy na mimořádná katedrální stipendia pro 
studenty/studentky PF a PřF UJEP studující v oborech, které realizují jednotlivé katedry 
FF UJEP. Písemnou žádost o přiznání mimořádného katedrálního stipendia včetně 
odůvodnění (účast na aktivitách katedry, reprezentace katedry a FF UJEP apod.) podává 
student/ka předsedovi/předsedkyni katedrální stipendijní komise nejpozději do data 
stanoveného harmonogramem FF UJEP. Katedrální stipendijní komise rozhodne o 
odůvodněnosti žádosti a v případě kladného stanoviska navrhne rovněž výši stipendia. 
Kritéria pro udělení stipendií i jejich výše jsou zcela v její kompetenci. Návrhy stipendií 
poté schvaluje vedoucí katedry. Předseda/předsedkyně katedrální stipendijní komise 
postoupí žádosti schválené vedoucí/m k projednání vedoucí/mu studijního oddělení či 
proděkanovi/proděkance pro studium PF/PřF UJEP. Návrhy poté projednává stipendijní 
komise PF/PřF.   

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato novela směrnice byla projednána kolegiem děkana dne 3. dubna 2013, nabývá 
účinnosti dne 4. dubna 2013, platí do odvolání a v celém rozsahu nahrazuje směrnici 
děkanky č. 17/2009 z 10. června 2009. 

 
 
V Ústí nad Labem dne 3. dubna 2013 
 
 
 
 
 
 
 

doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. 
děkan FF UJEP 

 
 
 
Zpracovala: dr. Hana Bergerová 


