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Směrnice děkana pro udělování stipendií na 

 Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 
 
Článek 1 
Obecná ustanovení 
 
Stipendia na FTK UP  se řídí dle platného 
Stipendijního řádu UP v Olomouci (A-
7/2006) podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 
odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a souvisejícími předpisy. 
 
Článek 2 
Druhy stipendií 
 
Studentům FTK UP Olomouc mohou být 
přiznána ze stipendijního fondu případně 
z dalších zdrojů (např. DČ, grantů) FTK 
UP Olomouc tato stipendia: 

- Sportovní stipendia  
- Stipendia za tvůrčí výkon 
- Prospěchová stipendia 

 
2.1 Sportovní stipendia  
 Sportovní stipendia jsou určena pro 
řádné studenty v prezenční i kombinované 
formě studia, kteří dosahují vynikající 
národní a především mezinárodní úrovně v 
jejich sportovních disciplínách. 
 
2.2 Stipendia za tvůrčí výkon 
 Stipendia jsou poskytována 
studentům FTK UP Olomouc v prezenční 
formě studia, kteří se tvůrčím a aktivním 
způsobem podílejí na pedagogické, 
organizační nebo výzkumné (vědecké) 
činnosti na jednotlivých pracovištích FTK 
UP Olomouc. 
 
2.3 Prospěchová stipendia 
 Prospěchová stipendia jsou určena 
pro řádné studenty v prezenční i 
kombinované formě studia, kteří dosáhli 
vynikajících výsledků ve studiu. 
Prospěchové stipendium je možné udělit i 
za vynikající závěrečnou práci obhájenou 
na FTK UP Olomouc. 
 
 Pro řádné studenty FTK UP 
Olomouc  se i nadále vztahují všechna 

ustanovení a druhy stipendií podle 
stipendijního řádu UP v Olomouci, který 
byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) 
zákona Akademickým senátem UP dne 1. 
března 2006. 
 
Článek 3 
Výplata stipendií 
 
Stipendia mohou být proplacena: 
 
3.1 jednorázově (mimořádná stipendia) 
3.2 formou pravidelného příspěvku 
(pravidelná stipendia) 
 
 Stipendium vyplácené formou 
pravidelného příspěvku může děkan 
pozastavit studentovi, který neplní studijní 
povinnosti nebo pokud se dopustil 
disciplinárního přestupku.  
 Všechna stipendia se poukazují 
bezhotovostní formou na bankovní účet 
vedený bankou na území České republiky 
v českých korunách a uvedený pod číslem 
studenta v systému STAG. 
 
Článek 4 
Prováděcí opatření 
 
 Podmínky k přiznání stipendia, 
žádosti o stipendium, výše stipendia apod. 
se řídí prováděcími pokyny této směrnice.  
 Výše stipendií se posuzuje podle 
naplněnosti stipendijního fondu a 
ekonomické situace fakulty. 
 Stipendium nelze vyplácet za 
období, kdy měl student povoleno 
přerušení studia, a dále od následujícího 
dne po ukončení studia (§ 55 odst. 1 a § 56 
zákona) nebo po změně podmínek 
rozhodných pro jeho přiznání. 
 Studenti jsou povinni oznámit 
bezodkladně studijnímu oddělení fakulty 
všechny změny, které mohou mít vliv na 
přiznání stipendia. 

 
V Olomouci dne 30. 4. 2009                             doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc., v. r.  
                   děkan FTK UP   
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Prováděcí pokyny směrnice děkana pro udělování stipendií na 
Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 

 
 Prováděcí pokyny slouží k ustanovení pravidel čerpání stipendií ze stipendijního fondu FTK UP  
podle Stipendijního řádu UP v Olomouci a směrnicí děkana FTK UP  pro udělování stipendií na Fakultě 
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 
 
Sportovní stipendia 
 Sportovní stipendia jsou určena pro řádné studenty v prezenční i kombinované formě studia, kteří 
dosahují vynikající národní a především mezinárodní úrovně v řádných sportovních disciplínách. 
 
Sportovní stipendia – forma pravidelného příspěvku (pravidelná stipendia): 

− Tato stipendia jsou určena pro studenty FTK UP Olomouc, kteří jsou členy reprezentačních celků 
ČR, reprezentačních akademických celků ČR, úspěšnými účastníky vrcholných akcí světového a 
evropského dosahu (např. světových a evropských pohárů apod.), výjimečně na národní úrovni 
(především ve velmi známých a rozšířených sportech). 

− Žádosti o tato stipendia podávají studenti sami na studijní oddělení. 
− Žádosti jsou podávány každoročně vždy v termínu do 30. 4. aktuálního roku.  
− Součástí žádosti musí být potvrzení od svazových orgánů o zařazení sportovce do reprezentačního 

celku ČR, akademického reprezentačního celku, nominace na vrcholné akce světového a evropského 
charakteru apod. Součástí potvrzení je i výčet nejlepších výsledků v minulém roce. 

− Konečnou výši stipendia určuje děkan nebo jím pověřený pracovník.  
− Podmínkou udělení stipendia je řádné studium a získání minimálně 40 kreditů za akademický rok 

(platí pro 2. a vyšší ročníky). 
− Výplata schválených stipendií bude provedena zpravidla 2x ročně, a to zpravidla v měsíci květnu a v 

prosinci aktuálního roku udělení stipendia.  
 
Sportovní stipendia – jednorázová (mimořádná stipendia): 
 Tato stipendia jsou určena pro studenty FTK UP Olomouc, kteří dosáhli mimořádných sportovních 
výsledků: 

− Na mezinárodních závodech světového nebo evropského dosahu (mistrovství světa, Evropy, 
světových, evropských pohárů nebo na závodech obdobného charakteru).  

− Na národní úrovni (mistrovské tituly, překonání rekordu apod.) 
− Na vrcholných akademických akcích (Světová Univerziáda, světové akademické mistrovství, ČAH, 

Akademických mistrovství ČR). Podmínkou je reprezentace v akademickém týmu ČR, UP Olomouc 
nebo FTK UP Olomouc. 

− Návrh na stipendium podávají akademičtí pracovníci odpovědni za jednotlivé sportovní disciplíny 
nebo vedoucí kateder (pracovišť) na příslušný formulář (návrh výplaty stipendií ze stipendijního 
fondu FTK UP) kde úspěšní studenti studují.  

− Konečnou výši stipendia určuje děkan nebo jím pověřený pracovník.  
− Výplata schválených stipendií není pravidelná a může být spojena se slavnostními shromážděními, 

shromáždění akademické obce, setkáním studentů s vedením fakulty apod. 
 

Stipendia za tvůrčí výkony 
 
Stipendia za tvůrčí výkony – forma pravidelného příspěvku (pravidelná stipendia) 

      Stipendia jsou poskytována studentům FTK UP Olomouc pouze v prezenční formě studia, kteří se 
tvůrčím a aktivním způsobem průběžně podílejí na pedagogické, organizační nebo výzkumné (vědecké) 
činnosti na jednotlivých pracovištích FTK UP Olomouc. 

− Návrhy na stipendia podávají vedoucí akademických pracovišť (kateder) na k tomu určených 
formulářích v určených termínech.  

− Maximální částka za jeden měsíc pro jednoho studenta činí 400,- Kč. 
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− Vedoucí pracovišť odevzdávají seznam studentů s určenou měsíční částkou (maximálně 400,- Kč za 
měsíc) ve třech termínech. Za období leden až březen aktuálního roku do 31. 3., za období duben až 
červen do 31. 6. a za období září až prosinec do 5. 12.). 

− Garanci za odvedenou práci u pravidelných stipendií mají vedoucí pracovišť (kateder) a nemusí 
zdůvodňovat a konkretizovat způsob zapojení navržených studentů do tvůrčí činnosti. 

− Podmínkou udělení stipendia je řádné studium a získání minimálně 40 kreditů za akademický rok 
(platí pro 2. a vyšší ročníky). 

− Konečnou výši stipendia určuje děkan nebo jím pověřený pracovník.  
 
Stipendia za tvůrčí výkony – jednorázová (mimořádná stipendia): 
 Stipendia jsou poskytována studentům prezenčního studia, kteří se tvůrčím a aktivním způsobem 
mimořádně podílejí na pedagogické, organizační nebo výzkumné (vědecké) činnosti na jednotlivých 
pracovištích FTK UP Olomouc. 

− Návrhy na stipendia podávají vedoucí akademických pracovišť (kateder) na k tomu určených 
formulářích v určených termínech. V žádosti musí být uvedena, konkretizována a zdůvodněna 
mimořádná tvůrčí (pedagogická, organizační, výzkumná…) činnost studenta. V případě souběhu 
stipendií pravidelného a mimořádného charakteru je potřeba v žádosti uvést v čem výrazně 
překračuje student pravidelnou tvůrčí činnost na jednotlivých pracovištích. 

− Částky za jednotlivé tvůrčí výkony navrhují vedoucí pracovišť (kateder) a konečnou částku schvaluje 
děkan nebo jím pověřený pracovník.  

− Návrhy na stipendia za mimořádnou činnost se přijímají v období leden až březen aktuálního roku do 
31. 3. za období duben až červen do 31. 6. a za období říjen až prosinec do 5. 12.). 

 
Prospěchová stipendia  
 
Prospěchová stipendia – jednorázová (mimořádná stipendia): 
 Prospěchová stipendia jsou určena pro řádné studenty v prezenční i kombinované formě studia, kteří 
dosáhli vynikající výsledky ve studiu. Prospěchové stipendium je možné udělit i za vynikající závěrečnou 
práci obhájenou na FTK UP Olomouc. 

− Stipendium uděluje děkan nebo jím pověřený pracovník podle studijních výsledků nebo úspěšnosti 
obhajob závěrečných prací. 

− Návrhy na stipendium mohou podávat akademičtí pracovníci odpovědni za jednotlivé studijní obory 
nebo vedoucí kateder (pracovišť) kde úspěšní studenti studují.  

− Návrhy na stipendium mohou podávat i předsedové komisí státních závěrečných zkoušek. 
− Konečnou výši stipendia určuje děkan nebo jím pověřený pracovník.  
− Výplata schválených stipendií není pravidelná a může být spojena se slavnostními shromážděními, 

promocemi apod. 
 
 
 
Návrh zpracoval 14. 4. 2009 

                                                    doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r. 
                                                        proděkan FTK UP Olomouc 


	smernice3_2009stipendia.pdf
	provadeci_pokyny

