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Směrnice děkanky č. 2/2012
k provedení Stipendijního řádu Univerzity Palackého v Olomouci

Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci č. 6069/2006-30 ze dne 8. 3. 2006 pro
Právnickou fakultu UP v Olomouci (dále jen „fakulta“) provádí směrnice děkanky fakulty
(dále jen „směrnice“) následujícím způsobem.
Článek 1
1. Studentům prezenční formy magisterského, bakalářského a navazujícího magisterského
studijního programu náleží na základě ustanovení § 91 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, prospěchové stipendium (dále jen „stipendium“)
za splnění podmínek uvedených v čl. 2 směrnice.
2. Stipendium se přiznává pouze studentům 2. až 5. ročníku studia v uvedených studijních
programech. Stipendium nelze přiznat studentům, kteří nesplnili studijní povinnosti nutné
pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce v průběhu standardní doby studia.
Článek 2
Podmínky přiznání stipendia
Nárok na stipendium má student, který
a) v uplynulém akademickém roce získal alespoň 60 kreditů,
b) do termínu pro splnění studijních povinností stanoveného rektorem UP řádně ukončil
všechny předměty, které si v uplynulém akademickém roce zapsal (čl. 8 odst. 3
Studijního a zkušebního řádu),
c) za tento rok dosáhl potřebného váženého studijního průměru (čl. 4 směrnice),
d) řádně pokračuje ve studiu,
e) v uplynulém akademickém roce ani v jeho části neměl studium přerušeno podle čl. 19
Studijního a zkušebního řádu
f) a podal žádost o přiznání stipendia.
Článek 3
Žádost o stipendium
1. Žádost o stipendium je nutno podat na předepsaném tiskopisu studijnímu oddělení fakulty
nejpozději do 30. 9. akademického roku, na který se stipendium přiznává.
2. Splnění podmínek uvedených v čl. 2 směrnice posuzuje děkan fakulty.
Článek 4
Vážený studijní průměr a výše stipendia
Stipendium náleží studentům uvedených studijních programů při dosažení váženého
studijního průměru
do ≤ 1,2 ve výši 12.000 Kč.

Článek 5
Výplata stipendia
Stipendium se vyplácí ve dvou splátkách, a to ve výši 6.000 Kč na každý semestr studia; za
zimní semestr nejpozději do 31. 10. a za letní semestr nejpozději do 31. 3. akademického
roku.
Článek 6
Studentovi lze pro příslušný akademický rok přiznat pouze jedno stipendium, i když je zapsán
do studia více studijních oborů realizovaných na fakultě a splnil v nich podmínky pro přiznání
stipendia.
Článek 7
Děkan fakulty může pozastavit vyplácení stipendia studentovi, který se dopustil
disciplinárního přestupku ve smyslu čl. 54 Studijního a zkušebního řádu.
Článek 8
Platnost a účinnost
Tato směrnice nabývá platnosti dnem vydání. Účinnosti nabývá dne 1. 9. 2012.

V Olomouci dne 9. května 2012

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
děkanka PF UP v Olomouci

