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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

 
PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA 3.LF UK 

 
 

 
 Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle §27, odst.1 
písm. b) a §33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění, a podle čl.10, odst.1 
písm. b) Statutu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze usnesl na těchto Pravidlech 
pro přiznání stipendií na 3. lékařské fakultě, jako jejím vnitřním předpisu: 
 

čl.I 
 

Předmět úpravy 
 
Tento předpis stanoví v souladu s čl.  4, odst. 4  Stipendijního řádu Univerzity Karlovy 
v Praze ( dále jen „řád“) podmínky přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky 
studentům 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ( dále jen „fakulta“). 
 
 

čl. II 
Stipendium za vynikající studijní výsledky 

 
1) Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává studentům magisterských a 

bakalářských studijních programů fakulty  zpětně za vynikající studijní výsledky 
v předcházejícím úseku studia (čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu Univerzity 
Karlovy, dále jen "studijní řád"). 

 
2) Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává na základě  prospěchového 

průměru ze zkoušek za předcházející úsek studia, přičemž se započítávají známky ze 
všech konaných zkoušek a ze všech opravných termínů. Stipendium za vynikající 
studijní výsledky je přiznáváno alespoň 10 % studentů magisterských i bakalářských 
oborů fakulty studujících ve druhém a dalším úseku studia na fakultě, u nichž 
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nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8, kteří dosáhli stanoveného 
prospěchového průměru a kteří získali minimálně 60 kreditů v předcházejícím úseku 
studia. Celkový počet studentů odpovídající 10 % se na celočíselnou hodnotu 
zaokrouhluje směrem nahoru. 

 
3) Pro účely přiznávání  stipendií za vynikající studijní výsledky se studenti, 

a. u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia ( viz čl. III těchto pravidel) a 
b. kteří nejsou zapsáni v prvním ročníku studia, 
 

dělí do skupin podle studijních programů, případně dále do podskupin podle studijních                   
programů a ročníků, přičemž studenti, kteří překračují standardní dobu studia se 
přiřazují do podskupin studentů studujících v posledním ročníku ve smyslu standardní 
doby studia. Tedy: 
 
Skupina A – všechny bakalářské studijní programy 
 
Skupina B -  magisterský studijní program všeobecné lékařství 
 Podskupina B1 – druhý ročník 
 Podskupina B2 – třetí ročník 
 Podskupina B3 – čtvrtý ročník 
 Podskupina B4 – pátý ročník 
 Podskupina B5 – šestý ročník 
 

4) V jednotlivých podskupinách se studenti setřídí vzestupně podle prospěchového 
průměru podle odstavce 2 s tím, že 

a. napřed se uvedou studenti, kteří získali celkově normální počet kreditů a 
v předcházejícím úseku studia získali alespoň 60 kreditů, 

b. dále pak (setříděni podle průměru) studenti, kteří získali normální počet kreditů 
a v předcházejícím úseku studia získali alespoň 50 kreditů a 

c. dále (setříděni podle průměru) studenti ostatní, 
přičemž se ve skupině A a v podskupině B1 až B5 napřed uvedou všichni studenti 
nepřekračující standardní dobu studia. 
 

5) Jde-li o podskupinu, ve které studují studenti podle dobíhajícího nekreditního systému 
studia, uvedou se napřed (setříděni podle průměru)  studenti, kteří v předcházejícím 
úseku studia splnili všechny předepsané studijní povinnosti a dále studenti ostatní. 

 
6) Stipendium za vynikající studijní výsledky se v každé podskupině přizná prvním 

deseti procentům studentů se zaokrouhlením nahoru. Je zachováno pravidlo rovnosti. 
Stipendium za vynikající studijní výsledky tak získá vždy každý nebo žádný student se 
stejnou hodnotou prospěchového průměru daného výběru. 
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7) Je-li student na fakultě zapsán ke studiu ve více studijních programech nebo ve více 
studijních oborech studijního programu, může mu být stipendium za vynikající 
studijní výsledky přiznáno pouze jednou. 

 
8) O přiznání  stipendia  za vynikající studijní výsledky studentovi, který 

v předcházejícím úseku studia studoval podle individuálního studijního plánu, nebo 
studoval v jiném studijním programu anebo na jiné fakultě či vysoké škole, rozhodne 
individuálně děkan. 

 
 
9) Za rozhodná data se pro přiznávání  stipendií za vynikající studijní výsledky považuje 

stav k 31. říjnu běžného roku. Určení studentů, kterým bude přiznáno  stipendium za 
vynikající studijní výsledky, proběhne nejpozději do 20. listopadu běžného roku, 
určeným studentům bude stipendium za vynikající studijní výsledky přiznáno 
nejpozději do 1. prosince běžného roku.  

 
 

čl. III 
Překážky poskytnutí stipendia 

 
Stipendium  za vynikající studijní výsledky nelze studentovi přiznat ani vyplácet 

a) pokud studuje v jiné než prezenční formě studia,  
b) pokud skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu 

(čl. 5 odst. 8 studijního řádu) přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více 
než jeden rok, 

c) po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých 
měl student přerušeno studium alespoň jeden den, 

d) pokud studentovi běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia. 
e) pokud student v předcházejícím úseku studia studoval v jiné než prezenční formě 

studia. 
 
 
      čl. IV  

Účelové stipendium 
1) Účelové stipendium se přiznává v souladu s čl. 3, odst. 1, písm. b Stipendijního řádu UK1 

                                                 
1 Účelové stipendium se přiznává v souladu s čl. 3, odst. 1, písm. b Stipendijního řádu UK 
1. Účelové stipendium (čl. 3, odst. 1 písm. b) Stipendijního řádu UK) může být přiznáno 
studentovi: 
a) jako mimořádné stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, sportovní, 
umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí; 
b) v případě mimořádné situace studenta; podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši 
stanoví rektor, 
c) na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území  České republiky nebo 
v zahraničí (čl. 2 odst. 9 studijního řádu); 
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2) žádost o přiznání účelového stipendia stipendia podává student v písemné podobě na 
Studijní oddělení děkanátu, které zajistí neprodlené předání žádosti Sociální komisi 
Akademického senátu 3. LF UK (dále jen „komise“). Komise vypracuje nejpozději do 15 dní 
stanovisko k žádosti. Žádost s tímto stanoviskem předkládá proděkanka pro vnější vztahy, 
rozvoj akademické obce a sociální záležitosti k projednání na nejbližším zasedání Kolegia 
děkana, po jeho vyjádření děkan rozhodne o přiznání tohoto stipendia a jeho výši. 
 
 
 
3) Děkan může dále ze zcela mimořádných, zvláštního zřetele hodných důvodů přiznat 
studentovi účelové stipendium ve formě mimořádné ceny; podmínky přiznání mimořádných 
cen, jejich výši a další podrobnosti stanoví děkan svým opatřením. 

 
 

čl. V 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
1) Stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2013/2014 budou 

vyplacena podle těchto pravidel s tím, že budou vyplacena i všem těm, kteří by na ně 
měli nárok dle Pravidel účinných od 6.12.2006. 

2) Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 14.10. 2014. 
3) Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity (1) 
4) Tento předpis nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti. 
5) Tento předpis ruší platnost Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK schválených 

AS UK dne 1. 12. 2006, která byla účinná od 6. 12. 2006. 
 
 
 
 
 
                                         
   Mgr. Marek Vácha, Ph.D.                                   prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
     předseda AS 3. LF UK                                                   děkan 3.LF UK 
 
 
 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
předseda AS UK 

 
                                                                                                                                                         
d) v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědeckovýzkumné 
činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na 
mezinárodní spolupráci a dalších; 
2. Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném 
akademickém roce.  je u stipendia podle odstavce 1 písm. a) nebo d) celkově 82.000,- Kč, 
písm. b) 30.000,- Kč a písm. c) 60.000,- Kč. 
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___________________________________________________________________________ 
(1) §9 odst. 1písm.b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento 
předpis dne 21. 11. 2014. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


