UNIVERZITA KARLOVA
HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ
NA HUSITSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTĚ
UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy
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. 5 odst. 11 písm. b) Statutu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy,
v platném znění, usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na Husitské teologické fakultě
Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy1 (dále jen „pravidla“;
„fakulta“) stanoví na základě ustanovení čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1, čl. 9 odst. 1, čl. 10 odst. 1, čl.
12 odst. 2, 3, čl. 13 odst. 7 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen
„univerzita“), 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. 2 Stipendijního řádu)
1.

2.

3.

1
2

Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává v souladu s podmínkami Stipendijního řádu deset
procent studentů fakulty s nejlepším prospěchovým průměrem, kteří splní všechny následující podmínky:
a) nenastala překážka pro poskytnutí stipendia podle Stipendijního řádu,
b) nejsou zapsáni v prvním úseku studia,
c) mají prospěchový průměr do 1,50,2
d) získali alespoň minimální počet kreditů,
e) byli v předchozím úseku studia klasifikováni alespoň ze tří předmětů.
V případě, že by počet studentů splňujících podmínky podle odstavce 1 byl nižší, než je uvedeno v čl. 4
odst. 2 Stipendijního řádu, bude prospěchové stipendium přiznáno i studentům s prospěchovým průměrem
vyšším, než je stanoveno v odstavci 1 písm. c) tak, aby tento počet byl naplněn.
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. Stipendium za vynikající studijní výsledky se vyplácí jednorázově.

Čl. 5, odst. 11 písm. b) Statutu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, v platném znění.
Čl. 8, odst. 13 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.
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4.

Do studijního průměru pro výpočet prospěchového stipendia se započítávají pouze kontroly studia
předmětu splněné v předešlém úseku studia.

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. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající
k prohloubení znalostí může být přiznáno v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří
dosáhli ve jmenovaných oblastech vynikajících výsledků. Aktuální výši tohoto stipendia stanoví děkan na
základě vyjádření Stipendijní komise.
2. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající
k prohloubení znalostí se vyplácí jednorázově.

Čl. 4
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu
(na základě čl. 6 odst. 1 Stipendijního řádu)
1. Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu3 může být
přiznáno v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří se výrazným způsobem podílí na
vědecko-výzkumné a inovační činnosti fakulty. Aktuální výši tohoto stipendia stanoví děkan na základě
vyjádření Stipendijní komise.
2. Stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost je možno vyplácet jednorázově nebo měsíčně.

Čl. 5
Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných
(na základě čl. 9 odst. 1 Stipendijního řádu)
1. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných mohou být přiznána v souladu s podmínkami
Stipendijního řádu studentům, kteří se zpravidla podílejí na pedagogické činnosti, na rozvoji mezinárodní
spolupráce a dalších. Aktuální výši tohoto stipendia stanoví děkan na základě vyjádření Stipendijní
komise.
2. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných je možno vyplácet jednorázově nebo měsíčně.
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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. 6
Stipendium na podporu studia v zahraničí
(na základě čl. 10 odst. 1 Stipendijního řádu)
1. Stipendium na podporu studia v zahraničí může být přiznáno v souladu s podmínkami Stipendijního řádu
studentům, kteří podají písemný návrh spolu s vyjádřením garanta příslušného studijního programu, a to
minimálně šest měsíců před odjezdem do zahraničí. Aktuální výši tohoto stipendia stanoví děkan na
základě vyjádření Stipendijní komise.
2. Stipendium na podporu studia v zahraničí se vyplácí jednorázově.

Čl. 7
Doktorandské stipendium
(na základě čl. 12 odst. 2, 3 Stipendijního řádu)
Děkan při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia přihlédne k výši přidělené dotace
na doktorandská stipendia a k počtu studentů v doktorském studijním programu.

Čl. 8
Stipendia z jiných zdrojů
(na základě čl. 13 odst. 7 písm. b) Stipendijního řádu)
Překážky poskytnutí stipendia podle Stipendijního řádu se vztahují i na stipendia z jiných zdrojů podle čl. 15
Stipendijního řádu.
Čl. 9
Společná ustanovení
1. 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.4
2. 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 a po vyjádření senátu fakulty svým opatřením děkan. Děkan může v tomto opatření
stanovit, že se žádost o přiznání stipendia podává elektronicky.

Čl. 10
Přechodná ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti těchto pravidel se dokončí podle těchto pravidel.

4

čl. 3 odst. 3 Stipendijního řádu.
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Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Zrušují se Pravidla pro přiznávání stipendií na HTF vydaná Opatřením rektora č. 11/2007 ze dne 30.
března 2007.
2. Tato pravidla byla schválena Akademickým senátem fakulty dne 3. května 2017 a nabývají platnosti dnem
schválení Akademickým senátem univerzity, po předchozím schválení Církevním zastupitelstvem Církve
československé husitské. 5
3. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
předseda Akademického senátu HTF UK

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
děkanka HTF UK

ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
patriarcha Církve československé husitské

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda Akademického senátu UK
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§ 33 odst. 4 zákona o vysokých školách.
Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tato pravidla dne 23. června 2017.
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