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 STIPENDIJNÍ ŘÁD  
POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE 

Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze  
se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb.,  

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  
ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto  

Stipendijním řádu Policejní akademie České republiky v Praze,  
 

jako jejím vnitřním předpisu: 
 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Stipendijní řád Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "řád") je podle čl. 7 
odst. 1 písm. h) Statutu Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "statut") 
vnitřním předpisem Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen „PA ČR“) podle § 
17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen "zákon"). 

Čl. 2 

Obecná působnost 

Podle tohoto řádu se stipendia přiznávají studentům bakalářského, magisterského a 
doktorského studijního programu a dále studentům zahraničních vysokých škol, které s PA 
ČR na základě mezinárodní spolupráce smluvně spolupracují.  

Čl. 3 

Druhy stipendií 

Studentům bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu a studentům 
zahraničních vysokých škol v rámci zahraniční spolupráce může být přiznáno: 

a) prospěchové za vynikající studijní výsledky, 

 

b) mimořádné, za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky 
přispívající k prohloubení znalostí, 

 
c) vědecké, na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 

předpisu1 

 

d) sociální, v tíživé sociální situaci studenta a v případech hodných zvláštního zřetele, 
 
e) stipendium studentům doktorského studijního programu v prezenční formě studia. 

 

 

                                                            
1 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 4 

Tvorba prostředků na stipendium 

Stipendia jsou hrazena z rozpočtových položek, které Policejní akademii České republiky v 
Praze (dále jen "Policejní akademie"), přiděluje Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo"). 

 

Čl. 5 

Prospěchové stipendium 

1) Prospěchová stipendia se přiznávají za vynikající studijní výsledky dosažené v 
předchozím ročníku. 

2) Prospěchové stipendium se stanoví ze základu, který je každoročně určen při 
schvalování rozpočtu podle možností daných objemem přidělených prostředků a je 
semestrálně aktualizován. Maximální výše měsíčního základu činí 1000,-- Kč. 

3) Výše prospěchového stipendia se stanoví podle studijního průměru dosaženého v 
předchozím semestru takto: 

a) při studijním průměru 1,0 se přiznává prospěchové stipendium ve výši 100% základu, 

b) při studijním průměru do 1,5 se přiznává prospěchové stipendium ve výši 80 % základu.

4) Prospěchové stipendium lze přiznat až po ukončení prvního ročníku. 

5) Prospěchové stipendium lze přiznat pouze studentovi, který splnil všechny podmínky 
stanovené studijním plánem pro zápis do vyššího ročníku a který v předchozím ročníku 
nebyl klasifikován žádnou známkou "neprospěl". 

6) Prospěchové stipendium se vyplácí jednorázově za příslušný semestr akademického 
roku.  

7) Způsob výpočtu studijního průměru stanoví vnitřní norma PA ČR. 

 

Čl. 6 

Mimořádné stipendium za vynikající vědecké a další tvůrčí výsledky 

1) Stipendium se přiznává za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí 
výsledky přispívající k prohloubení znalostí, prokázané zejména umístěním v soutěžích 
studentské vědecké činnosti, veřejně publikovanými nebo jinak prezentovanými 
odbornými pracemi. 

2) Stipendium se vyplácí jednorázově. 

 

Čl. 7 

Stipendium poskytované pomocným vědeckým silám 

1) Zvláštním druhem stipendia je stipendium přiznávané pomocným vědeckým silám. 
Stipendium se zpravidla vyplácí jednou měsíčně, nejdéle po dobu trvání semestru, na 
základě žádosti vedoucího katedry (řešitele vědeckého úkolu), prostřednictvím prorektora 
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pro studijní a pedagogickou činnost. 

2) Součástí žádosti vedoucího katedry (řešitele vědeckého úkolu), musí být výkaz činnosti 
studenta s časovým harmonogramem za stanovené období.  

 

Čl. 8 

Sociální stipendium 

1) Sociální stipendium lze přiznat v případě tíživé sociální situace studenta. 

2) Stipendium se vyplácí jednorázově. Jeho výše činí maximálně čtyřnásobek životního 
minima jednotlivce podle zvláštního předpisu.2 

3) Trvá-li tíživá sociální situace dlouhodobě, lze sociální stipendium poskytnout opakovaně. 

 

Čl. 9 

Stipendium v případech zvláštního zřetele 

Toto stipendium je přiznáváno jako Cena rektora za mimořádné studijní a vědecké výsledky, 
za vynikající sportovní výsledky a za jiný mimořádný čin studenta (čl. 29 Statutu). 

 

Čl. 10 

Stipendia studentů doktorského studijního programu v prezenční formě studia 

1) Stipendium pro studenty doktorského studijního programu v prezenční formě studia se 
přiznává v průběhu akademického roku (s výjimkou hlavních prázdnin), nejdéle po dobu 
standardní doby studia navýšené o jeden rok. V případech zvláštního zřetele hodných 
může rektor na žádost studenta rozhodnout o poskytnutí stipendia na dobu delší než 
stanovenou dle věty první.  

2) Stipendium je studentovi vypláceno na základě návrhu příslušné katedry, doporučení 
kvestora a schválení rektorem. Výši stipendia stanoví rozhodnutím rektor.  

 

Čl. 11 

Přiznávání stipendia 

1) Stipendia lze přiznat pouze tehdy, jsou-li vytvořeny dostatečné finanční zdroje. 

2) O přiznání stipendia rozhoduje rektor zpravidla na žádost studenta, na návrh vedoucího 
katedry nebo z vlastního podnětu. Žádost o prospěchové stipendium se podává při 
zápisu do vyššího ročníku na tiskopisu studijního oddělení, prostřednictvím prorektora pro 
studijní a vzdělávací činnost. V případech zvláštního zřetele hodných lze žádost o 
prospěchové stipendium podat i v průběhu akademického roku. 

3) Rektor může požadovat doložení důvodů žádosti potvrzením nebo stanoviskem jiného 

                                                            
2 zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů 
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orgánu nebo osoby. O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů ode dne přijetí žádosti. 

 

Čl. 12 

Rozhodnutí 

1) O přiznání nebo odnětí stipendia se vydává písemné rozhodnutí, které obsahuje 
odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. 

2) Rozhodnutí se studentovi doručuje prostřednictvím elektronického informačního systému 
PA ČR v souladu s §69a zákona. Dnem doručení a oznámení rozhodnutí je první den 
následující po zpřístupnění rozhodnutí studentovi v elektronickém informačním systému 
PA ČR. 

 

Čl. 13 

Přezkoumání rozhodnutí 

1) Student je oprávněn podat proti rozhodnutí rektorovi odvolání do 30 dnů od dne jeho 
doručení. 

2) Odvolání má odkladný účinek. 

 

Čl. 14 

Závěrečná ustanovení 

1) Tento řád nabývá platnosti podle § 95 odst. 8 písm. a) zákona registrací Ministerstvem 
vnitra. 

2) Ruší se Stipendijní řád pro studenty Policejní akademie České republiky, který byl 
registrován na Ministerstvu vnitra dne 14. 3. 2007 pod č. j. VO-247/2007. 

 

 

Stipendijní řád Policejní akademie České republiky v Praze 

Stipendijní řád Policejní akademie České republiky v Praze byl registrován Ministerstvem 

vnitra dne 12. září 2017 pod č.j.: MV-107978-5/OBP-2017. 

 

 


