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vedoucí studijního oddělení a vedoucí finančního oddělení 

 
 

Článek I. 
 
1) Za akademický rok 2021/2022, v souladu s čl. 2 odst. 3 Pravidel pro přiznávání stipendií 
na 1. lékařské fakultě (dále jen pravidla), se tímto opatřením stanoví prospěchový průměr pro 
přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky (dále jen stipendium) a další skutečnosti 
rozhodné pro výplatu stipendia.   
 
2) Pro všechny studijní programy uskutečňované na 1. lékařské fakultě je rozhodným 
ukazatelem prospěchový průměr dosažený v předchozím úseku studia v tomto rozsahu:  

a) 1,00  
b) 1,01-1,10 včetně 
c) 1,11-1,18 včetně 

 
3) Na základě údajů získaných postupem dle čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity 
Karlovy (dále jen stipendijní řád) 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. 
 
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 31.10.2022 snížený o studenty, u nichž brání 
poskytnutí stipendia překážky dle čl. 13 odst. 6 stipendijního řádu.  
 
 

Článek II. 
 

1)   Výplata stipendia proběhne v termínu: prosinec – leden 2023 
 
2) Pro výplatu stipendia v termínu uvedeném v odst. 1) je nezbytné, aby rozhodnutí o 
přiznání stipendia bylo pravomocné (rozhodnutí je zasíláno prostřednictvím 
informačního systému univerzity a lze se vzdát práva na odvolání) a studenti měli 
vyplněné si bankovní spojení v SISu pro uskutečnění bezhotovostní platby. Bez nabytí právní 
moci rozhodnutí a vyplnění bankovního spojení nelze stipendium studentovi vyplatit. 



 
 
 
 
 

Článek III. 
 
O přiznání stipendia studentovi, který 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 30.11.2022      

 
 
 
 
 
 
            prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r. 
               děkan fakulty 

 
AS projednal dne: 14.11.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1  Opatření děkana č. 20/2022 
 
 
 
 

 
Prospěchový 

průměr 
Počet 

studentů *) 
Výše 

stipendia 
1,00 122 17000 

1,01-1,10 42 14000 
1,11-1,18 136 11000 

 
 
 
*) rozhodným počtem studentů je počet studentů studujících ke dni 31.10.2022 snížený 
o studenty, u nichž brání poskytnutí stipendia překážky dle čl. 13 odst. 6 stipendijního řádu.  
 



 
 
 
 
 
POČET STUDENTŮ S PROSPĚCHOVÝM PRŮMĚREM PRO VÝPLATU STIPEDNIÍ ZA VYNIKAJÍCÍ 
STUDIJNÍ VÝSLEDKY V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022 
 

 Ročník  
Obor 2 3 4 5 6 Celkový součet 
LEK 12 27 30 57 62 188 

ALEK 4 4 10 14 27 59 
AZUBL 1 2 1 1  5 
BADI   6   6 
BER  1    1 
BNT  5    5 
BPA      0 
FYZIO  2    2 
NADI  4    4 
NVDD  1    1 
ZUBL 5 9 5 10  29 
Celkový součet 22 55 52 82 89 300 
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