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5. U stipendií z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu je nutné 
respektovat závazky přijaté s příspěvkem nebo dotací.  
 
6. Při přiznávání a vyplácení stipendií je vždy třeba dodržovat účel určení 
a finanční zdroj prostředků, ze kterých se stipendia vyplácejí. 
 
 

Článek 2 
Druhy stipendií a jejich zdroje 

 
1. Kromě zdrojů uvedených v odstavci 2 není možné stipendia přiznávat a 
vyplácet. 
 
2. Studentům AMU mohou být přiznána tato stipendia: 
 
A. z příspěvku nebo dotace ze státního rozpočtu (§ 18 odst. 2 písm. a) a c) 
zákona): 
 
a) stipendia za vynikající studijní výsledky (§ 91 odst. 2 písm. a) zákona), 
 
b) stipendia za vynikající umělecké, výzkumné, vývojové a inovační nebo 
další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí (§ 91 odst. 2 
písm. b) zákona), 
 
c) stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního 
právního předpisu1) (§ 91 odst. 2 písm. c) zákona), 
 
d) stipendia v případě tíživé sociální situace studenta (§ 91 odst. 2 písm. d) 
a odst. 3 zákona), 
 
e) stipendia v případech zvláštního zřetele hodných (§ 91 odst. 2, písm. e) 
zákona), 
 
f) stipendia na podporu studia v zahraničí (§ 91 odst. 4 písm. a) zákona),  
 
g) stipendia na podporu studia v České republice (§ 91 odst. 4 písm. b) 
zákona), 
 
h) stipendia studentům doktorských studijních programů (§ 91 odst. 4 
písm. c) zákona).  
 
Tato stipendia jsou přiznávána jen na základě rozhodnutí rektora nebo 
děkana příslušné fakulty v souladu s § 68 odst. 3 písm. e) zákona. 
 

1) 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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B. Ze stipendijního fondu:  
 
a) stipendia za vynikající studijní výsledky,  
  
b) stipendia za vynikající umělecké, výzkumné, vývojové a inovační nebo 
další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,   
 
c) stipendia v případě tíživé sociální situace studenta.  
 
C. Stipendia z jiných zdrojů: 
 
a) stipendia v případech zvláštního zřetele hodných, 
 
b) jiná stipendia. 
 
Zdroji pro vyplácení těchto stipendií může být zejména fond provozních 
prostředků AMU, prostředky evropských fondů/operačních programů, dary, 
granty. 
 
Tato stipendia jsou přiznávána podle pravidel stanovených 
poskytovatelem prostředků. 
 
 

Článek 3 
Podmínky přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky   

 
Stipendia za vynikající studijní výsledky se přiznávají za těchto podmínek: 
  
a) žádný ze studijních předmětů absolvovaných v předešlém 
akademickém roce není hodnocen horším klasifikačním stupněm než „B“,  
 
b) všechny zkoušky složené v prvním termínu, včetně státní zkoušky, 
 
c) zápis do vyššího ročníku ve stanoveném termínu.  
 
O přiznání tohoto stipendia a jeho výši rozhoduje děkan na návrh 
stipendijní komise. Žádost s doloženými údaji podává student stipendijní 
komisi nejpozději jeden měsíc po začátku akademického roku. 
 
 

Článek 4 
Podmínky přiznání stipendia za vynikající umělecké, výzkumné, 

vývojové a inovační nebo další tvůrčí výsledky přispívající  
k prohloubení znalostí  

 
Stipendiem za vynikající umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové nebo 
další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí jsou i ceny děkana 
nebo další umělecké ceny. O přiznání těchto stipendií a jejich výši 
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rozhoduje děkan na návrh stipendijní komise. Žádost podává vedoucí 
katedry stipendijní komisi. 

 
 

Článek 5 
Podmínky přiznání stipendia na výzkumnou, vývojovou  
a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu   

 
1. Přiznání stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle 
zvláštního právního předpisu2) se řídí podle pravidel příslušného projektu. 
 
 

Článek 6 
Podmínky přiznání sociálního stipendia  

 
1. O přiznání stipendia v případě tíživé sociální situace studenta (podle 
§ 91 odst. 2 písm. d) zákona) rozhoduje děkan na návrh stipendijní 
komise. Žádost podává student děkanovi prostřednictvím a s vyjádřením 
vedoucího katedry. Žádost musí být doložena úředními doklady 
potvrzujícími její oprávněnost. 
 
2. Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona se přiznává studentům, 
kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu3). 
Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců 
v akademickém roce.  
 
3. Nárok na sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona prokazuje 
student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní 
sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro 
účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil 
součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Platnost potvrzení 
se pro účely doložení sociální situace studenta uznává do konce běžného 
akademického roku, nevyplývá-li z právního předpisu něco jiného; dojde-li 
k takové změně této situace, že toto potvrzení již nebude odpovídat 
skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně informovat. 
Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze 
jednou. 

 
 
 

2) 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.  
3) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek 7 
Podmínky přiznání stipendia v případech zvláštního zřetele 

hodných 
 

1. Stipendia zvláštního zřetele hodná souvisejí s vyššími než obvyklými 
výdaji studenta na studium. Jedná se zejména o náklady na cestovné 
a ubytování při plnění studijních povinností (zejména účastí na 
výcvikových kurzech, účastí na soutěžích, realizací praktických cvičení 
a studentských koncertů, účastí na workshopech, festivalech, studijních 
pobytech), případně je stipendium vypláceno i za činnost vykonanou nad 
rámec studijních povinností.  
 
2. O přiznání stipendia podle odstavce 1 rozhoduje děkan na základě 
doporučení vedoucího katedry, ředitele DISKu, ředitele Studia FAMU, 
řešitele grantu nebo projektu. Stipendium se vyplácí z prostředků 
určených na akce uvedené v odstavci 1 a v souladu s pravidly 
stanovenými pro jejich užití.  
 
 

Článek 8 
Nárok na ubytovací stipendium a stipendijní období 

 
1. Nárok na ubytovací stipendium pro období, na něž se ubytovací 
stipendium přiznává, má student, který ke dni vydání rozhodnutí o udělení 
stipendia: 
 
a) je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního 
programu v prezenční formě studia; 
  
b) v případě souběžně studovaných studijních programů je student 
započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl 
do studia zapsán dříve; 
  
c) nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných 
studijních programů; (předchozí neúspěšná studia se nezapočítávají); 
 
d) nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy nebo obcí 
v blízkosti hlavního města Prahy, které jsou uvedeny v příloze (obce 
vzdálené do 30 km od centra Prahy); 
 
e) má ve studijním informačním systému uvedený platný bankovní účet 
v České republice. 
 
2. Nárok na ubytovací stipendium má rovněž student, který je účastníkem 
programu ERASMUS+. 

 
3. Splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium podle odstavce 1 se 
ověřuje pro každé stipendijní období na základě údajů ze Sdružené 
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informace matrik studentů (dále jen „SIMS“) vedené Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) a studijního 
informačního systému AMU. 
 
4. Ubytovací stipendia se přiznávají na jednotlivá období v akademickém 
roce (dále jen „stipendijní období“). Jednotlivá období trvají takto: první 
začíná dnem 1. října a končí 31. prosince, druhé začíná 1. ledna a končí 
31. března, třetí začíná 1. dubna a končí 30. června.  
 
5. Ubytovací stipendium se přiznává na to konkrétní období, v němž měl 
student po celou jeho dobu na stipendium nárok. 
 
6. Ubytovací stipendium nelze vyplácet:  
 
a) v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté); 
  
b) na studijní pobyty v rámci mezinárodních smluv; 
  
c) v rámci programu AKTION a CEEPUS. 
 
7. Výše ubytovacího stipendia je vypočtena z částky, kterou AMU na 
ubytovací stipendia obdrží od ministerstva v závislosti na počtu studentů, 
kteří v příslušném stipendijním období splní kritéria pro přiznání 
ubytovacího stipendia.  
 
 

Článek 9 
Podmínky přiznání stipendia na podporu studia v zahraničí  

 
O přiznání stipendia na podporu studia v zahraničí rozhoduje a jeho výši 
stanoví příslušný proděkan na základě doporučení koordinátora 
příslušného programu, zejména ERASMUS+. 
 
 

Článek 10 
Podmínky přiznání stipendia na podporu studia v České republice  

 
O přiznání stipendia na podporu studia v České republice rozhoduje a jeho 
výši stanoví příslušný proděkan na základě doporučení koordinátora 
příslušného programu. 

 
 

Článek 11 
Podmínky přiznání stipendia studentům doktorských studijních 

programů 
 

Pro přiznání stipendia studentům doktorských studijních programů je 
nezbytné, aby student studoval v prezenční formě studia a ve standardní 
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době. O přiznání stipendia a jeho výši rozhoduje děkan na návrh předsedy 
příslušné oborové rady doktorského studijního programu. 

 
 

Článek 12 
Společná ustanovení 

 
1. Při stanovování výše stipendií vychází AMU a fakulty ze svých 
finančních zdrojů a možností, z výše a účelu poskytnutých a disponibilních 
zdrojů a počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání jednotlivých 
druhů stipendií.  
 
2. V souladu s ustanovením § 69a odst. 3 zákona mohou být rozhodnutí 
o přiznání stipendia doručována studentům elektronicky na školní 
emailovou adresu nebo do studijního informačního systému.   
 
3. Jestliže nebylo možné rozhodnutí o přiznání stipendia doručit, 
rozhodnutí se doručí oznámením na úřední desce fakulty; doba vyvěšení 
je 5 dnů a její počátek je dnem doručení rozhodnutí.  
 
4. Stipendium se vyplácí bezhotovostním převodem na účet studenta 
vedený v českých korunách. Číslo účtu se vkládá do Studijního 
informačního systému (dále jen „KOS“). V případě, že má být ze 
závažných důvodů stipendium převedeno na jiný bankovní účet, než je 
účet studenta vedený v KOS, musí k tomu student dát písemný souhlas 
(stvrzený vlastnoručním podpisem).  Ve výjimečných odůvodněných 
případech může kvestor povolit výplatu stipendia v hotovosti (neplatí pro 
ubytovací stipendia).  
 

 
Článek 13 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Zrušuje se Stipendijní řád AMU registrovaný ministerstvem dne  
18. července 2014 pod čj.MSMT-22325/2014. 
 
2. Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona 
Akademickým senátem AMU v Praze dne 19. prosince 2016. 
 
3. Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem 
registrace ministerstvem.  
 
 
 

doc. Jan Hančil, v. r. 
rektor  
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Příloha k čl. 8 odst. 1 písm. d) 
 

Kód obce Název Okres 
531171 Hlásná Třebáň Beroun 
531316 Karlštejn Beroun 
531464 Loděnice Beroun 
531545 Mořina Beroun 
533602 Nenačovice Beroun 
531979 Zadní Třebáň Beroun 
532070 Běloky Kladno 
532100 Blevice Kladno 
532118 Brandýsek Kladno 
532126 Braškov Kladno 
532169 Buštěhrad Kladno 
532185 Cvrčovice Kladno 
513130 Dolany Kladno 
532282 Dřetovice Kladno 
532347 Hostouň Kladno 
532371 Hřebeč Kladno 
532053 Kladno Kladno 
532487 Knovíz Kladno 
532495 Koleč Kladno 
532525 Kyšice Kladno 
564150 Libochovičky Kladno 
532584 Lidice Kladno 
532622 Makotřasy Kladno 
513113 Malé Přítočno Kladno 
532681 Otvovice Kladno 
532711 Pavlov Kladno 
532720 Pchery Kladno 
532738 Pletený Újezd Kladno 
532754 Podlešín Kladno 
532827 Slatina Kladno 
532851 Stehelčeves Kladno 
599433 Svárov Kladno 
532975 Třebusice Kladno 
533017 Unhošť Kladno 
533033 Velké Přítočno Kladno 
571598 Zájezd Kladno 
533092 Zákolany Kladno 
599425 Želenice Kladno 
598291 Čakovičky Mělník 
539201 Dolany Mělník 
534846 Chvatěruby Mělník 
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Kód obce Název Okres 
538345 Kojetice Mělník 
534935 Kostelec nad Labem Mělník 
571792 Kozomín Mělník 
534951 Kralupy nad Vltavou Mělník 
538647 Postřižín Mělník 
531511 Zlončice Mělník 
538043 Babice Praha-východ 
538051 Bašť Praha-východ 
538086 Bořanovice Praha-východ 

538094 Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav Praha-východ 

538108 Brázdim Praha-východ 
564869 Březí Praha-východ 
538141 Čestlice Praha-východ 
565008 Dobročovice Praha-východ 
538167 Dobřejovice Praha-východ 
538191 Dřevčice Praha-východ 
564915 Herink Praha-východ 
565989 Hlavenec Praha-východ 
538230 Hovorčovice Praha-východ 
538256 Husinec Praha-východ 
538264 Jenštejn Praha-východ 
538272 Jirny Praha-východ 
538281 Kaliště Praha-východ 
538299 Kamenice Praha-východ 
564974 Káraný Praha-východ 
538311 Klecany Praha-východ 
538329 Klíčany Praha-východ 
513628 Klokočná Praha-východ 
538370 Kostelec u Křížků Praha-východ 
564991 Křenice Praha-východ 
538418 Křížkový Újezdec Praha-východ 
538426 Kunice Praha-východ 
564982 Květnice Praha-východ 
538442 Líbeznice Praha-východ 
538469 Máslovice Praha-východ 
538477 Měšice Praha-východ 
598267 Modletice Praha-východ 
538515 Mratín Praha-východ 
538558 Nová Ves Praha-východ 
564907 Nupaky Praha-východ 
538574 Odolena Voda Praha-východ 
538604 Panenské Břežany Praha-východ 
538612 Petříkov Praha-východ 
538621 Podolanka Praha-východ 
538639 Polerady Praha-východ 
599221 Popovičky Praha-východ 
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Kód obce Název Okres 
538655 Předboj Praha-východ 
538671 Přezletice Praha-východ 
538698 Radějovice Praha-východ 
538701 Radonice Praha-východ 
538728 Říčany Praha-východ 
598283 Sedlec Praha-východ 
538761 Sibřina Praha-východ 
538779 Sluhy Praha-východ 
538787 Sluštice Praha-východ 
538809 Strančice Praha-východ 
538833 Sulice Praha-východ 
598305 Svémyslice Praha-východ 
538841 Světice Praha-východ 
538876 Šestajovice Praha-východ 
538884 Škvorec Praha-východ 
538892 Tehov Praha-východ 
538957 Úvaly Praha-východ 
538965 Veleň Praha-východ 
538973 Veliká Ves Praha-východ 
538981 Velké Popovice Praha-východ 
538990 Větrušice Praha-východ 
533874 Vlkančice Praha-východ 
539015 Vodochody Praha-východ 
539031 Všestary Praha-východ 
539040 Vyšehořovice Praha-východ 
505781 Zápy Praha-východ 
535362 Záryby Praha-východ 
539058 Zdiby Praha-východ 
539066 Zeleneč Praha-východ 
513644 Zlatá Praha-východ 
539082 Zlonín Praha-východ 
539104 Bojanovice Praha-západ 
571199 Bratřínov Praha-západ 
599735 Březová-Oleško Praha-západ 
540048 Buš Praha-západ 
539121 Černolice Praha-západ 
539139 Černošice Praha-západ 
532215 Červený Újezd Praha-západ 
539147 Číčovice Praha-západ 
539155 Čisovice Praha-západ 
539163 Davle Praha-západ 
539171 Dobrovíz Praha-západ 
539180 Dobříč Praha-západ 
539198 Dobřichovice Praha-západ 
539210 Dolní Břežany Praha-západ 
531146 Drahelčice Praha-západ 
539228 Holubice Praha-západ 
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Kód obce Název Okres 
539236 Horoměřice Praha-západ 
539244 Hostivice Praha-západ 
539252 Hradištko Praha-západ 
539261 Hvozdnice Praha-západ 
539287 Choteč Praha-západ 
539295 Chrášťany Praha-západ 
539309 Chýně Praha-západ 
513431 Chýnice Praha-západ 
539317 Jeneč Praha-západ 
539325 Jesenice Praha-západ 
539333 Jílové u Prahy Praha-západ 
539341 Jíloviště Praha-západ 
539350 Jinočany Praha-západ 
539368 Kamenný Přívoz Praha-západ 
599727 Karlík Praha-západ 
571211 Klínec Praha-západ 
539384 Kněževes Praha-západ 
539392 Kosoř Praha-západ 
539406 Lety Praha-západ 
539414 Libčice nad Vltavou Praha-západ 
539422 Libeř Praha-západ 
571326 Lichoceves Praha-západ 
539457 Líšnice Praha-západ 
539490 Měchenice Praha-západ 
540765 Mníšek pod Brdy Praha-západ 
531618 Nučice Praha-západ 
539503 Ohrobec Praha-západ 
571334 Okoř Praha-západ 
539511 Okrouhlo Praha-západ 
539520 Ořech Praha-západ 
539546 Petrov Praha-západ 
539562 Pohoří Praha-západ 
539571 Průhonice Praha-západ 
539597 Psáry Praha-západ 
532789 Ptice Praha-západ 
571318 Roblín Praha-západ 
539627 Roztoky Praha-západ 
531723 Rudná Praha-západ 
539643 Řevnice Praha-západ 
539651 Řitka Praha-západ 
539686 Statenice Praha-západ 
539708 Středokluky Praha-západ 
571342 Svrkyně Praha-západ 
539732 Štěchovice Praha-západ 
531821 Tachlovice Praha-západ 
598313 Trnová Praha-západ 
539759 Třebotov Praha-západ 
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Kód obce Název Okres 
539767 Tuchoměřice Praha-západ 
539775 Tursko Praha-západ 
571351 Úholičky Praha-západ 
532991 Úhonice Praha-západ 
539805 Únětice Praha-západ 
539813 Velké Přílepy Praha-západ 
513458 Vestec Praha-západ 
539830 Vonoklasy Praha-západ 
539848 Vrané nad Vltavou Praha-západ 
539856 Všenory Praha-západ 
571288 Zahořany Praha-západ 
539872 Zbuzany Praha-západ 
539881 Zlatníky-Hodkovice Praha-západ 
539902 Zvole Praha-západ 
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