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Pravidla pro přiznávání stipendií
na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy
Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni 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
podle čl. 20 Statutu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, v platném znění, usnesl na
těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy jako
jejím vnitřním předpisu:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy1 (dále
jen „fakulta“) stanoví na základě ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, v platném
znění (dále jen „Stipendijní řád“), podmínky, pravidla, podrobnosti a další náležitosti pro
přiznávání stipendií na fakultě.
Čl. 2
Stipendium za vynikající studijní výsledky
(na základě čl. 4 odst. 1, 2 a 5 Stipendijního řádu)
1.

2.

3.

1

Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává v souladu s podmínkami
Stipendijního řádu studentům, kteří mají vynikající prospěchový průměr v předcházejícím
úseku studia. Stipendium se přiznává minimálně deseti procentům studentů fakulty, kteří
dosáhli nejlepšího prospěchového průměru. Do prospěchového průměru se započítávají
všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů v souladu s čl. 8
odst. 13 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.
Stipendium za vynikající studijní výsledky lze přiznat studentům, kteří splnili všechny
studijní povinnosti předcházejícího úseku studia na fakultě, jež jsou určeny studijním
plánem, v kreditním systému studia získali alespoň normální počet kreditů a zároveň
dosáhli stanoveného studijního průměru.
Výpočet průměrného prospěchu se provede tak, že se součet všech známek (včetně
známky „4“, tj. neprospěl/a, a známky při opakování zkoušky) za příslušný úsek studia
dělí počtem známek. Výsledek se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Do průměrného
prospěchu se započítávají všechny výsledky zkoušek, přičemž zkoušky uznané v souladu
s čl. 8 odst. 16 a 17 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy se do průměrného
prospěchu nezapočítávají.

Čl. 20 Statutu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.
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4.

U stipendií za vynikající studijní výsledky se žádost nepodává. O stipendiu na návrh
studijního oddělení na základě odst. 3 rozhoduje děkan.
5. Pro účely přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky se studenti dělí do dvou
základních skupin:
a) studenti s prospěchovým průměrem 1,00,
b) studenti s prospěchovým průměrem od 1,01 do 1,15.
6. Pokud součet oprávněných studentů, kteří splňují kritéria uvedená v odst. 5, nedosáhne
hranice deseti procent, bude stipendium přiznáno dalším studentům s nejlepším
prospěchovým průměrem tak, aby podmínka podle odst. 1 byla splněna.
7. Děkan stanoví po projednání v Akademickém senátu fakulty svým opatřením konkrétní
výši prospěchového stipendia vypláceného každé skupině.
8. V případě, že student studuje podle individuálního studijního plánu s rozložením studia
ročníku do dvou let, přizná se při splnění podmínek podle odst. 3, studentovi stipendium
za vynikající studijní výsledky v akademickém roce následujícím po ukončení
individuálního studijního plánu.
9. Za rozhodná data se pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky považuje stav
k 31. 10. kalendářního roku.
10. Stipendium za vynikající studijní výsledky se vyplácí ve dvou termínech. 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, a dále do 30. 4. následujícího kalendářního roku po
prvním termínu výplaty stipendií.
Čl. 3
Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí
(na základě čl. 5 odst. 1 Stipendijního řádu)
1.

2.

Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí se přiznává v souladu s podmínkami
Stipendijního řádu studentům, kteří:
a) publikovali vynikající výsledky vlastního bádání,
b) reprezentovali fakultu v oblasti výzkumu, vývoje nebo další tvůrčí činnosti v zahraničí,
c) prezentovali nejlepší studentské vědecké práce na Studentské vědecké konferenci
v pregraduální a postgraduální sekci,
d) reprezentovali fakultu na jiných univerzitách a výzkumných institucích,
e) vytvořili nebo se podíleli na významném výsledku výzkumné, vývojové nebo další
tvůrčí činnosti.
Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí se vyplácí jednorázově.
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Čl. 4
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu
(na základě čl. 6 odst. 1 Stipendijního řádu)
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu2
se přiznává v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří byli prokazatelně
zapojeni do specifického vysokoškolského výzkumu, do výzkumných záměrů, do
výzkumných center a do aktivit souvisejících s řešením obdobných projektů a grantů.
Čl. 5
Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných
(na základě čl. 9 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu)
1.

2.

3.

4.

Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných se přiznávají v souladu s podmínkami
Stipendijního řádu studentům, kteří se účastní na pedagogické a vědecko-výzkumné
činnosti, působí v laboratořích, podílí se na mezinárodní spolupráci, mají vynikající
sportovní výsledky nebo vykonali příkladný občanský čin.
Děkan dále přiznává stipendium ve formě Ceny Jaroslava Slípky. Cena je udělována za
činnost vedoucí ke zlepšení studijního prostředí, společensky prospěšnou činnost
studentů, reprezentaci fakulty a další aktivity vedoucí k rozvoji fakulty a podmínky dále
určuje děkan.
Dále je přiznávána Cena děkana LF UK v Plzni pro nejlepšího absolventa lékařského
studia. Základním kritériem pro udělení ceny jsou studijní výsledky absolventa za celou
dobu studia. Dalším kritériem mohou být jeho významné výsledky ve vědecké, odborné,
pedagogické, sociální nebo sportovní činnosti v době studia na fakultě. Návrh na udělení
ceny připraví komise ve složení – studijní proděkani a vedoucí studijních oddělení. O
udělení ceny rozhoduje děkan.
Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných je možno vyplácet jednorázově nebo
měsíčně.
Čl. 6
Stipendium na podporu studia v zahraničí
(na základě čl. 10 odst. 1 Stipendijního řádu)

1.

2.

Stipendium na podporu studia v zahraničí se přiznává v souladu s podmínkami
Stipendijního řádu studentům, kteří se zúčastnili zahraničního studijního pobytu v délce
minimálně 3 měsíců v rámci studia na fakultě.
Stipendium na podporu studia v zahraničí se vyplácí jednorázově.

2

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.
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Čl. 7
Doktorandské stipendium
(na základě čl. 12 odst. 2, 3, 4 a 8 Stipendijního řádu)
1.

2.

3.

4.

5.

Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia
přihlédne k výši přidělené dotace na doktorandská stipendia a k počtu studentů
v prezenční formě doktorského studijního programu.
V prvním roce prezenční formy studia činí rozmezí výše doktorandského stipendia 7.000,Kč až 15.000,- Kč měsíčně. V druhém/třetím/čtvrtém roce prezenční formy studia činí
rozmezí doktorandského studia 7.600,- až 20.000,- Kč měsíčně. Konkrétní výši stanoví
v rámci těchto rozmezí po vyjádření Akademického senátu fakulty děkan.
Částky dle aktuálního roku studia se navyšují po splnění následujících studijních
povinností:
a) Po publikování první práce s IF (doktorand je spoluautorem publikace) se stipendium
zvyšuje o 1.000,- Kč.
b) Po publikování první práce s IF (doktorand je 1. autorem publikace) se stipendium
zvyšuje o 1.000,- Kč.
c) Po vykonání státní doktorské zkoušky se stipendium zvyšuje o 2.000,- Kč.
Přiznání částek dle čl. 7 odst. 3 písm. a) a b) je podmíněno průkazným potvrzením
Střediska vědeckých informací o splnění dané povinnosti zavedením publikace do OBD
s uvedením pracoviště LF UK v Plzni u jména studenta.
Studentům doktorských studijních programů v prezenční formě, kteří jsou plátci
pojistného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu3, lze na základě jejich
podložené žádosti přiznat další stipendium, a to až do výše zaplaceného pojistného4.
Stipendium se vyplácí dvakrát ročně.
Čl. 8
Stipendia z jiných zdrojů
(na základě čl. 13 odst. 7 písm. b) Stipendijního řádu)

1.

V rámci stipendií z jiných zdrojů je každoročně vyplácena finanční podpora studijně
úspěšným, avšak nemajetným studentům fakulty, a to v obou studijních programech.
Zdrojem finančních prostředků je Nadace profesora MUDr. Eugena Vencovského, DrSc.
pro podporu nemajetných studentů (dále jen „Nadace“). Žádost o podporu podává žadatel
na formuláři, který je k dispozici na studijním oddělení fakulty. Vyplněnou žádost je
nutno odevzdat na studijním oddělení do 15. října daného roku.

3

§ 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4
§ 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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2.

3.
4.

V rámci dané Nadace je každoročně také udělována Cena Josephiny Napravilové jako
finanční ocenění nejúspěšnějšího studenta fakulty ve dvou kategoriích:
a) nejlepší student 1. ročníku magisterského studijního programu,
b) nejlepší student posledního ročníku magisterského studijního programu.
O udělení ceny na návrh studijních proděkanů a po projednání v kolegiu rozhoduje děkan.
Překážky poskytnutí stipendia dle čl. 13 Stipendijního řádu se vztahují i na stipendia
z jiných zdrojů dle čl. 15 Stipendijního řádu.
Čl. 9
Společná ustanovení

1.

2.

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.5
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, která je poradním orgánem děkana6, a
v Akademickém senátu fakulty svým opatřením děkan. Děkan může v tomto opatření
stanovit, že se žádost o přiznání stipendia podává elektronicky.
Čl. 10
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená v době účinnosti dosavadních Pravidel pro přiznávání stipendií na základě
Opatření rektora 26c/2006, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na
LF Hradec Králové, KTF a LF Plzeň, se dokončí podle těchto Pravidel pro přiznávání
stipendií.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1.

2.

5
6

Ode dne účinnosti těchto pravidel se nepostupuje podle Pravidel pro přiznávání stipendií
na základě Opatření rektora 26c/2006, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro
přiznávání stipendií na LF Hradec Králové, KTF a LF Plzeň, ve znění pozdějších změn.
Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Lékařské fakulty v Plzni Univerzity
Karlovy dne 29. 5. 2017.

čl. 3 odst. 3 Stipendijního řádu.
čl. 10 odst. 5 Statutu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.
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3.
4.

Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity
Karlovy.7
Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2017/2018.

...................................
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
předseda Akademického senátu fakulty

...................................
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
děkan fakulty

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

7

§ 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o vysokých školách. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem
Univerzity Karlovy dne 2. 6. 2017.
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