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Č. j. OU-12255/45-2021 V Ostravě dne 10. 3. 2021 

 
 

OPATŘENÍ DĚKANA PdF OU 
č. 31/2021 

 
Stipendia a činnost Stipendijní komise 

na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 
 
 

Č á s t  p r v n í  
STIPENDIA 

 
Článek 1 

Základní ustanovení 

Toto opatření vychází ze Stipendijního řádu Ostravské univerzity (dále jen „Řád 
OU“) a určuje postup přiznávání a vyplácení stipendií na PdF OU a jednání 
Stipendijní komise PdF OU. 

 
 
 

Článek 2 
Typy stipendií 

1. Podle Řádu OU mohou být stipendia přiznána: 

a) v rámci stipendijních programů; 

b) mimo stipendijní programy.  

2. Děkan PdF OU přiznává stipendia v rámci stanovených stipendijních programů 
PdF OU na základě návrhu proděkanů dle Opatření děkana č. 15 a 16/2019.  

3. Děkan PdF OU mimo stipendijní programy přiznává tato stipendia:  

a) akademické; 

b) doktorské; 

c) mimořádné sociální; 

d) mimořádné; 

e) prospěchové a absolventské; 

f) tvůrčí a výzkumné. 

4. Pro stipendia (dle odstavce 2, 3 d) a f)) jsou stanoveny maximální výše 
stipendijních balíčků, které projednává Stipendijní komise. Výplata z jednotlivých 
stipendijních balíčků je v gesci jednotlivých proděkanů PdF OU.  
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Článek 3 
Akademické stipendium 

Za reprezentaci v Radě vysokých škol, v akademických orgánech, poradních 
sborech a pracovních skupinách OU nebo fakult podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona, 
čl. 11 Řádu OU může děkan přiznat studentovi akademické stipendium. Stipendium 
přiznává děkan z moci úřední nebo na návrh předsedy Akademického senátu OU 
nebo Akademického senátu Pedagogické fakulty OU. 

 
 
 

Článek 4 
Doktorské stipendium 

Doktorské stipendium lze přiznat pouze studentům prezenční formy studia 
studujícím v standardní době studia. Stipendium je přiznáno z moci úřední a výše 
jednotkové částky je pro každý rok stanovena MŠMT. Minimální výši pevné 
a pohyblivé částky stanoví děkan v souladu s aktuálně platným opatřením rektora 
k výši doktorandského stipendia v jednotlivých letech1, Řádem OU, čl. 13, odst. 3, 
a dle Opatření děkana PdF OU č. 20/2019.  

 
 
 

Článek 5 
Mimořádné sociální stipendium 

V případě tíživé sociální situace může student požádat prostřednictvím písemného 
formuláře o mimořádné sociální stipendium. Součástí žádosti musí být popis 
a doložení tíživé sociální situace. Žádost schvaluje Stipendijní komise PdF OU.  

 
 
 

Článek 6 
Mimořádné stipendium 

V případech zvláštního zřetele hodných lze vyplatit tzv. mimořádné stipendium. 
Při posouzení jsou reflektovány výsledky přispívající k prohloubení znalostí 
a dovedností studentů (např. reciproční aktivity pro fakultní instituce, stipendijní 
balíčky pro aktivity kateder, stipendijní balíček pro podporu spolupráce na 
internacionalizaci a 3. roli fakulty, účast studentů na zasedáních programových rad 
apod.). Výši finančního balíčku schvaluje Stipendijní komise PdF OU. Žádost 
o výplatu stipendia schvaluje příslušný proděkan.  

 
 
 

Článek 7 
Prospěchové a absolventské stipendium 

Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia studentům a absolventům 
akreditovaných SP na PdF OU stanovuje čl. 6, Řádu OU. Stipendijní komise PdF 
OU projedná a navrhne děkanovi výši prospěchového stipendia zvlášť pro první 

                                                           
1 Např. OR 93/2020 Výše doktorandského stipendia na rok 2020 
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pásmo (VSP 1,00–1,20) a druhé pásmo (VSP 1,21–1,50). Vyplácí se jednou ročně, 
po úspěšném absolvování studia nebo části studia, bez žádosti.  

 
 
 

Článek 8 
Tvůrčí a výzkumné stipendium 

Děkan může podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona, čl. 7 Řádu OU přiznat stipendium 
za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky 
přispívající k prohloubení znalostí studenta v rámci studovaného studijního 
programu, a to tvůrčí a výzkumné stipendium. Návrh podává proděkanovi pro VaV 
zpravidla vedoucí katedry, případně zaměstnanec PdF OU (s vědomím svého 
nadřízeného) nebo vedoucí výzkumného centra. Stipendium je vypláceno 
z finančního stipendijního balíčku Podpora výzkumné a tvůrčí činnosti na PdF OU.  

 
 
 

Článek 9 
Podávání návrhů na přiznání stipendia 

1. Návrhy na přiznání stipendia podávají vedoucí pracovišť, zaměstnanci PdF OU 
s vědomím svého nadřízeného, předseda Akademického senátu PdF OU, 
garanti studijních programů, vedoucí center PdF OU dle typu stipendia 
proděkanům PdF OU. Kladně vyřízené návrhy postupují proděkani 
prostřednictvím předsedy Stipendijní komise PdF OU děkanovi. O stipendia dle 
článku 5 žádají studenti děkana fakulty přímo. 

2. Náležitě zdůvodněné návrhy se předkládají v listinné podobě na vzorových 
formulářích, přičemž každý typ stipendia se podává na samostatném formuláři 
(Příloha 1 Opatření). 

 
 

Č á s t  d r u h á  
STIPENDIJNÍ KOMISE PdF OU 

 

1. Stipendijní komisi zřizuje děkan jako svůj poradní orgán. 

2. Stipendijní komise má minimálně 5 členů. Předsedou Stipendijní komise PdF 
OU je proděkan pro studium, členem je tajemník fakulty. Další členy komise 
jmenuje a odvolává děkan po projednání v užším kolegiu děkana, přičemž 
alespoň jeden člen komise je student. 

3. Členství ve Stipendijní komisi PdF OU není časově omezeno a je 
nezastupitelné. Zaniká dnem odvolání, dnem doručení písemného prohlášení 
o vzdání se funkce děkanovi, dnem ukončení pracovního poměru na PdF OU 
(v případě akademických pracovníků) nebo dnem ukončení studia (v případě 
studentů).  

4. Stipendijní komise PdF OU se schází dle potřeby v průběhu celého 
akademického roku v dostatečném časovém předstihu tak, aby své návrhy 
rozhodnutí mohla včas předložit děkanovi PdF OU.  
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5. Projednávání předložených návrhů probíhá převážně formou elektronickou. 
V případě potřeby může být svoláno prezenční zasedání za nutnosti fyzické 
účasti minimálně nadpoloviční většiny jmenovaných členů komise. 

6. Stipendijní komise PdF OU projednává: 

a) výše přidělených finančních prostředků do jednotlivých stipendijních 
programů (Opatření děkana č. 15 a 16/2019) a stipendijních balíčků; 

b) žádosti o přiznání stipendií podaných přímo studenty. 

7. Jednání komise se musí účastnit minimálně nadpoloviční většina jmenovaných 
členů komise. 

8. O stanovisku se hlasuje. Výsledek hlasování určuje prostá většina přítomných 
členů (odevzdaných/zaslaných hlasů). V případě rovnosti hlasů rozhoduje 
předseda Stipendijní komise PdF OU.  

9. Stipendijní komise PdF OU pořizuje ze svých jednání zápis, který je podepsán 
předsedou komise a je archivován na studijním oddělení PdF OU. 

 
 

Č á s t  t ř e t í  
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Rozhodnutí o přiznání, snížení či odnětí stipendia vyhotovuje studijní oddělení 
PdF OU, které zajišťuje rovněž jeho doručení.  

2. Výplatu stipendií zajišťuje studijní oddělení PdF OU, které na základě 
písemného podkladu podepsaného děkanem (nebo osobou děkanem 
pověřenou) a tajemníkem fakulty zajistí vložení závazku do informačního 
systému a předá pokyn k výplatě finanční účtárně OU. 

3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem svého vydání. 

4. Toto Opatření zrušuje v plném rozsahu předchozí vnitřní předpis Opatření 
děkana PdF OU č. 14/2019 Stipendijní komise Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity. 

 
 
 

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., v. r. 
děkan PdF OU 
 
 
 
 

Příloha: formulář Návrh na výplatu stipendia 


