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UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ
NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

Akademický senát Lékařské 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 podle článku 20 Statutu
Lékařské fakulty v Hradci Králové, v platném znění, a v souladu se Stipendijním řádem
Univerzity Karlovy, v platném znění, usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií
na Lékařské fakultě v Hradci Králové, jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Lékařské fakultě v Hradci Králové (dále jen
„Pravidla pro přiznávání stipendií“) stanoví podrobnosti pro přiznávání stipendií na Lékařské
fakultě v Hradci Králové (dále jen „fakulta“) a jsou stanovena v souladu se Stipendijním
řádem Univerzity Karlovy (dále jen „Stipendijní řád univerzity“).
Čl. 2
Stipendium za vynikající studijní výsledky
(k čl. 4 odst. 1, 2, 4, 5 Stipendijního řádu univerzity)
1.

2.

3.

Stipendium za vynikající studijní výsledky (dále jen „prospěchové stipendium“) se
přiznává nejméně 10 % studentů fakulty ke dni 31. 10. akademického roku, který
následuje po úseku studia, v němž studentovi vznikl nárok na přiznání stipendia.
Prospěchové stipendium se přiznává studentům s nejlepším prospěchovým průměrem.
Výpočet prospěchového průměru za příslušný úsek studia se provede tak, že se součet
všech známek z předmětů zakončených zkouškou (včetně klasifikace známkou
„neprospěl/a“, a všech známek z opravných termínů) dělí počtem pokusů. Výsledek se
zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Do prospěchového průměru se nezapočítávají
výsledky zkoušek uznaných z předchozího úseku studia.
Prospěchové stipendium lze přiznat studentům, kteří splnili všechny studijní povinnosti
předcházejícího úseku studia určené studijním plánem, v kreditním systému studia získali
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4.

5.

6.

alespoň normální počet kreditů (čl. 3 Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě
v Hradci Králové) a zároveň dosáhli stanoveného prospěchového průměru.
Děkan stanoví po projednání v Akademickém senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
(dále jen „akademický senát“) svým opatřením podrobnosti o přiznání stipendia a jeho
jednorázové výplatě pro daný akademický rok (studijní průměry, výši stipendia, termín
výplaty) a stanoví i postup pro případ navýšení počtu studentů, jimž bude přiznáno a
vyplaceno stipendium tak, aby byly splněny požadavky stanovené ve Stipendijním řádu
univerzity.
Studentům, kteří studují podle individuálního studijního plánu, se může prospěchové
stipendium přiznat při rozložení studia na dobu přesahující akademický rok po splnění
podmínek studijního plánu pro daný úsek studia.
Stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet, pokud tomu brání překážka uvedená
v čl. 13 Stipendijního řádu univerzity.
Čl. 3
Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační nebo další tvůrčí výsledky
přispívající k prohloubení znalostí
(k čl. 5 odst. 1 Stipendijního řádu univerzity)

Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační nebo další tvůrčí výsledky
přispívající k prohloubení znalostí lze přiznat v souladu s podmínkami Stipendijního řádu
univerzity studentům, kteří:
a) publikovali mimořádné výsledky vlastního bádání,
b) reprezentovali fakultu v oblasti vědy a výzkumu,
c) dosáhli mimořádného vědeckého výsledku bez grantové podpory.
Čl. 4
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu
(k čl. 6 odst. 1 Stipendijního řádu univerzity)
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu1
lze přiznat v souladu s podmínkami Stipendijního řádu univerzity studentům, kteří jsou
zapojeni do specifického výzkumu, do výzkumných záměrů, výzkumných center a do aktivit
souvisejících s řešením projektů a grantů.

1

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. 5
Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných
(k čl. 9 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu univerzity)
1.

2.

Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných lze přiznat studentům v souladu
s podmínkami Stipendijního řádu univerzity zejména:
a) za reprezentaci fakulty ve studentských vědeckých konferencích,
b) za příkladné občanské činy,
c) za reprezentaci fakulty na akcích určených pro veřejnost,
d) za reprezentaci fakulty na odborných mezinárodních stážích,
e) za reprezentaci fakulty v oblasti sportu a kultury.
Děkan může přiznat stipendium ve formě mimořádné ceny:
a) Cena děkana pro studenta bakalářského studijního programu
je určena obvykle nejlepšímu studentovi posledního ročníku ve výši 6 000 Kč.
Podmínkami pro udělení jsou:
1. nejlepší prospěchový průměr za celé studium ze všech promujících studentů,
2. státní závěrečná zkouška klasifikovaná známkou „výborně“,
3. hodnocení bakalářské práce známkou „výborně“.
b) Cena děkana pro studenty magisterských studijních programů
je určena obvykle dvěma nejlepším studentům posledního ročníku (1x Všeobecné
lékařství, 1x Zubní lékařství) ve výši 10 000 Kč pro každého z nich.
Podmínkami pro udělení jsou:
1. nejlepší prospěchový průměr za celé studium ze všech promujících studentů,
2. všechny části státní rigorózní zkoušky klasifikované známkou „výborně“,
3. účast ve studentské vědecké činnosti (pomocné kritérium).
c) Fingerlandova cena
je udělována za nejlepší práci z morfologických oborů, publikovanou v předchozím
kalendářním roce, jejímž prvním autorem je student magisterského nebo doktorského
studijního programu fakulty. Návrh na cenu předkládá děkanovi student nebo školitel
do 31. ledna. K žádosti o cenu je nutné předložit publikaci in extenso (event. její text
s potvrzením o přijetí k publikaci). Cena se uděluje ve výši 5 000 Kč.
d) Procházkova cena
je udělována za nejlepší práci z chirurgických oborů, publikovanou v předchozím
kalendářním roce, jejímž prvním autorem je student magisterského nebo doktorského
studijního programu fakulty. Návrh na cenu předkládá děkanovi student nebo školitel
do 31. ledna. K žádosti o cenu je nutné předložit publikaci in extenso (event. její text
s potvrzením o přijetí k publikaci). Cena se uděluje ve výši 5 000 Kč.
e) Blechova cena
je udělována za významný počin v oboru ošetřovatelství studentům bakalářského
studijního programu Ošetřovatelství fakulty. Návrh na cenu předkládá děkanovi
uchazeč do 31. ledna. K žádosti o cenu je nutné předložit publikaci in extenso
(event. její text s potvrzením o přijetí k publikaci) nebo ocenění přednášky
na mezinárodní konferenci věnované ošetřovatelství, či zavedení nových
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ošetřovatelských metod do zdravotnické praxe a jejich výzkumné ověření. Cena se
uděluje ve výši 5 000 Kč.
Čl. 6
Stipendium na podporu studia v zahraničí
(k čl. 10 Stipendijního řádu univerzity)
Stipendium na podporu studia v zahraničí lze přiznat v souladu s podmínkami Stipendijního
řádu univerzity studentům, kteří se účastnili zahraničního studijního pobytu jako součásti
studijních povinností v rámci studia na fakultě.
Čl. 7
Doktorandské stipendium
(k čl. 12 Stipendijního řádu univerzity)
1.

2.
3.

4.
5.

6.

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 doktorských studijních programů.
V prvním roce studia je rozmezí doktorandského stipendia v prezenční formě a ve všech
studijních programech stanoveno v souladu se Stipendijním řádem univerzity.
Doktorandské stipendium je ve druhém a následujících ročnících prezenční formy studia
vícesložkové a skládá se ze základní částky a příplatku. Rozmezí základní částky je
stanoveno v souladu se Stipendijním řádem univerzity. Výše příplatku je závislá na
výsledcích pravidelného hodnocení studenta za předcházející období a u hodnocení dle
čl. 10 odst. 8 písm. a) Studijního a zkušebního řádu univerzity činí 2 000 Kč a u
hodnocení dle čl. 10 odst. 8 písm. b) citovaného předpisu činí 1 000 Kč.
Konkrétní výši základní částky v rámci těchto rozmezí stanoví děkan po vyjádření
akademického senátu.
Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se od následujícího kalendářního měsíce
základní částka doktorandského stipendia stanoveného podle odstavce 2 a 3 navyšuje
o 2 000 Kč měsíčně.
Stipendium po opětovném zápisu po přerušení studia bude vypláceno ve výši základní
částky pro daný rok studia.
Čl. 8
Stipendia z jiných zdrojů
(k čl. 13 odst. 7 písm. b) a k čl. 15 Stipendijního řádu univerzity)

1.
2.

Stipendia uvedená v čl. 3 odst. 1 Stipendijního řádu univerzity mohou být částečně
nebo úplně vyplácena z jiných zdrojů.
Cena Josefíny Napravilové je udělována každoročně z Nadace J. Napravilové jako
finanční ocenění nejúspěšnějšího studenta programu Všeobecné lékařství ve dvou
kategoriích:
a) nejlepší student 1. ročníku magisterského studijního programu,
4
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3.

b) nejlepší student posledního ročníku magisterského studijního programu.
O udělení ceny rozhoduje na návrh proděkanů pro výuku a po projednání v kolegiu
děkan.
Překážky poskytnutí stipendia dle čl. 13 Stipendijního řádu univerzity se vztahují
i na stipendia z jiných zdrojů dle čl. 15 Stipendijního řádu univerzity.
Čl. 9
Společná ustanovení

Člen kolegia děkana může podat návrh na udělení stipendia dle čl. 3 a čl. 5.
Student může podat žádost o přiznání stipendia dle čl. 3 odst. 1 písm. a) a písm. c),
čl. 5 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. c), písm. e). Žádosti eviduje Studijní oddělení
fakulty.
3. Student může dále podat žádost o přiznání stipendia dle čl. 3 odst. 1 písm. b), čl. 4,
čl. 5 odst. 1 písm. d), čl. 6. Žádosti eviduje Grantové a zahraniční oddělení fakulty.
4. Návrhy a žádosti jsou posuzovány v kolegiu děkana. O přiznání stipendia a jeho výši
rozhoduje děkan.
5. Za účelem přiznání stipendia dle čl. 2 a čl. 7 se žádost ani návrh nepodává. Stipendia jsou
vyplácena vždy při splnění stanovených podmínek.
6. Dnem výplaty stipendia dle čl. 7 je následující den v měsíci po shromáždění všech
podkladů, rozhodných pro přiznání stipendia, nestanoví-li děkan jinak. Stipendium se
vyplácí zpětně za předchozí kalendářní měsíc.
7. Stipendium dle čl. 2 se vyplácí jednorázově do 30. 5. následujícího kalendářního roku
po přiznání tohoto stipendia.
8. Dnem výplaty stipendií dle čl. 3, čl. 4, čl. 5, čl. 6 je 12. nebo 20. den v měsíci, v němž
rozhodnutí o přiznání stipendia nabylo právní moci.
9. Stipendium je vypláceno bezhotovostním převodem na účet studenta. Jiná forma výplaty
je možná na základě písemné žádosti studenta. O žádosti rozhoduje dle čl. 3 odst. 3
Stipendijního řádu univerzity děkan.
10. Student sdělí fakultě prostřednictvím aplikace Studijní informační systém číslo účtu
za účelem výplaty stipendia. Případnou změnu čísla účtu je student povinen oznámit
neprodleně, a to buď písemně, nebo prostřednictvím aplikace Studijní informační systém.
1.
2.

Čl. 10
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti těchto pravidel se dokončí podle těchto pravidel.
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Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Zrušují se Pravidla pro přiznávání stipendií na Lékařské fakultě v Hradci Králové
schválená Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 3. 12. 2010.
Tato pravidla byla schválena Akademickým senátem Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 29. května 2017.
Tato pravidla byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 2. června
2017.
Tato pravidla nabývají platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity
Karlovy a účinnosti prvním dnem akademického roku 2017/2018.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan
Lékařské fakulty v Hradci Králové

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
předseda Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda Akademického senátu
Univerzity Karlovy
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