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Článek I. 

 
1) Tímto opatřením podle čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen 
„stipendijní řád“ a čl. 2 odst. 3 Pravidel pro přiznávání stipendií na 1. lékařské fakultě (dále jen 
pravidla) se stanoví prospěchový průměr pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky 
v předchozím úseku studia, tj. v ak. roce 2016/2017 (dále jen stipendium) a další skutečnosti 
rozhodné pro výplatu stipendia.  , se  
 
2) Pro všechny studijní programy uskutečňované na 1. lékařské fakultě je rozhodným 
ukazatelem prospěchový průměr ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností 
dosažený v předchozím úseku studia, rozlišený podle hodnoty :  

a) 1,00  
b) 1,01-1,10 včetně 
c) 1,11-1,20 včetně 

 
3) Na základě údajů získaných postupem dle čl. 4 odst. 2 stipendijního řádu  v souladu 
s čl. 4 odst. 4 stipendijního řádu a čl. 2 odst. 3 pravidel stanovím výši stipendia dle hodnoty 
dosaženého ukazatele uvedeného v odst. 2 tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto opatření. 
 
4) V příloze č. 1 tohoto opatření jsou uvedeny údaje o prospěchovém průměru 10 % 
studentů fakulty, kteří dosáhli nejlepšího ukazatele - prospěchového průměru. Rozhodným 
počtem studentů je počet studentů fakulty ke dni 31.10.2017 bez započítání studentů prvního 
ročníku a studentů, u nichž nastala překážka poskytnutí stipendia dle čl. 13 odst. 6 a 7 
stipendijního řádu.  
 
 

Článek II. 
 

1)   Výplata stipendia proběhne jednorázově, bezhotovostně v termínu:  
a) prosinec 2017, u studentů, u nichž nastaly všechny skutečnosti podle odst. 2 do 
8. prosince 2017 a 
b) únor 2018, u studentů, u nichž nastaly všechny skutečnosti podle odst. 2 do 31. ledna 
2018. 



 
2) Vyplatit stipendium lze pouze na základě pravomocného rozhodnutí děkana o přiznání 
stipendia1, a to studentům, kteří vyplnili bankovní spojení v SISu a nenastala u nich překážka 
vyplacení stipendia podle čl. 13 stipendijního řádu.  

 
 

Článek III. 
 
O přiznání stipendia studentovi, který v předchozím úseku studia studoval podle individuálního 
studijního plánu nebo v ak. roce 2017/2018 studuje podle individuálního studijního plánu, 
rozhoduje v souladu s čl. 2 odst. 7 pravidel děkan.  
 
 

Článek IV. 
 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 
 
 
V Praze dne 4. prosince.2017       

 
 
 
 
 
 
            prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,v.r. 
               děkan fakulty 

 
 
 
 
AS projednal dne:  4. prosince 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Čl. 18 odst. 12 stipendijního řádu: Rozhodnutí děkana nebo rektora, jako orgánu prvního stupně, je 
v právní moci, jestliže marně uplynula lhůta pro podání odvolání nebo jestliže se student práva 
podat odvolání vzdal, jakož i v případech uvedených v čl. 19 odst. 19 a 20. 
  



 
Příloha č. 1  Opatření děkana č. 14/2017 

 
 
 
 

 
Prospěchový 

průměr 
2017 Počet 
studentů *) 

Výše 
stipendia 

1,00 127 15000 
1,01-1,10 33 13000 
1,11-1,20 184 11000 

 
 
 
*) rozhodným počtem studentů je počet studentů studujících ke dni 31.10.2017 bez započítání 
studentů prvního ročníku a studentů, u nichž brání poskytnutí stipendia překážky dle čl. 13 odst. 
6 a 7 stipendijního řádu.  
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