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FINANČNÍ LIMITY PRO ČERPÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH 

STIPENDIÍ PRACOVIŠŤ  PF UJEP 

 
1. Tato směrnice děkana upravuje  finanční  limity  pro  čerpání  mimořádných stipendií 

přiznávaných dle § 91 zákona č. 111/1998 Sb. a dle čl. 2 Stipendijního řádu UJEP (z 

16. 3. 2016) finančně krytých ze  stipendijního  fondu  PF  UJEP jednotlivými pracovišti 

PF UJEP ve snaze  o optimální  využívání  stipendijního  fondu PF UJEP. 

2. Konkrétní finanční  limity  pro  čerpání  mimořádných   stipendií  pracovišti  PF   UJEP 

budou stanovovány příkazy děkana vždy 

akademického roku v návaznosti na  vývoj 

deponovaných na stipendijním fondu PF UJEP. 

na dobu jednoho  semestru 

výše finančních prostředků 

3. Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií přidělené pracovištím  PF UJEP  

pro daný semestr, ani části přiděleného finančního limitu, které nebyly v daném 

semestru  vyčerpány , nejsou převoditelné  do žádného z následujících  semestrů. 

4. Výpočet částky finančního limitu pro čerpání mimořádných stipendií pracovišti PF 

UJEP je prováděn na základě těchto faktorů: 

a) počet financovaných studentů,  jejichž  podíl výuky pracoviště zajišťuje, 

b) počet akademických pracovníků  daného pracoviště, 

c) akreditace doktorského studijního programu v prezenční formě studia na  

pracovišti, 

d) výše   částek    mimořádných    stipendií     čerpaných     jednotlivými     pracovišti v 

minulosti, 

e) zapojení studentů jednotlivých pracovišť do akcí pořádaných PF UJEP. 

5. Do výše finančních limitů pro čerpání mimořádných  stipendií pracovišti PF  UJEP 

se nezapočítávají 

a) mimořádná   stipendia    vyplácená    studentům    doktorských    studijních   oborů 

v prezenční formě studia akreditovaných na PF UJEP za výuku nad rámec 

povinností  určených  Studijním  a zkušební řádem doktorského  studia UJEP, 

b) stipendia  určená  pro pomocné  vědecké síly, 

c) mimořádná stipendia přidělovaná studentům z grantových prostředků či jiných 

účelově vázaných prostředků, 

d) mimořádná stipendia navržená studentům pracovníky děkanátu a vedoucími 

kateder  a center PF UJEP, 

e) mimořádná stipendia určená pro studenty participující na akcích 

reprezentujících PF UJEP (sportovní a umělecké soutěže, akce pro veřejnost 

atd.) nebo na organizačně náročných, zpravidla jednorázových  akcích.  Jedná 



 
 

 

 
 
 
 

 
se však pouze o akce, u kterých je výše přidělovaných mimořádných stipendií 

předem projednána Stipendijní komisí PF UJEP a schválena před započetím 

akce. 

6. Mimořádná stipendia zvláštního zřetele hodná budou jednotlivými pracovišti 

navrhována na základě priorit, které si tato pracoviště sama definovala. 

7. Pro čerpání mimořádných stipendií bude jednotlivým pracovištím zřízeno evidenční 

středisko v rámci ekonomického oddělení PF UJEP, které bude evidovat částky 

vyplacené studentům jako mimořádná stipendia zvláštního  zřetele  hodná  na 

základě návrhu příslušného pracoviště PF  UJEP. 

8. Tato novela směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2017, ruší  a  nahrazuje  směrnici 

č. 1A/2013 z 2. 9. 2013. 

 

 
V Ústí nad Labem dne 12. 4. 2017 
 
 

 

 
Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP v Ústí n. L. 
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