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č.j. 09/0197/13        Vodňany, 24.5.2013 

 

 

Rozhodnutí děkana č. 7/2013  

Mimořádné stipendium pro sportovce 

 

 

1) V návaznosti na článek 7 v Rozhodnutí děkana č. 27/2011 - Bližší podmínky stipendijního 

řádu JU na FROV JU a v souladu s platným stipendijním řádem JU a s § 91 zákona 

č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) je mimořádné 

stipendium možné vyplácet sportovcům z řad studentů prezenčního studia na FROV JU. 

2) Mimořádné stipendium bude vypláceno: 

a) za vynikající sportovní výkony 

b) na podporu sportovních aktivit 

3) Mimořádné stipendium za vynikající sportovní výkony bude vypláceno za výborné 

umístění v národních, mezinárodních nebo univerzitních soutěžích (mistrovstvích). 

Výborným umístěním se zpravidla myslí umístění na medailových pozicích, za určitých 

okolností není ale medailové umístění podmínkou.  

4) Návrh na výplatu stipendia za vynikající sportovní výkon musí přijít z řad kolegia děkana 

FROV JU, děkanů či proděkanů fakult či vedení rektorátů nebo členů Stipendijní komise 

FROV JU. Návrh na výplatu stipendia předkládá děkanovi Stipendijní komise FROV JU, 

o přidělení stipendia rozhoduje děkan.  

5) Podmínkou k přidělení stipendia za vynikající sportovní výkony je mimo výše uvedeného 

i zveřejnění informace o dosaženém sportovním úspěchu na webových stránkách FROV 

JU v aktualitách.  

6) Výše stipendia za vynikající sportovní výkony se bude odvíjet od významnosti 

sportovního úspěchu a disponibilních prostředků fakulty pro výplatu mimořádného 

stipendia. Horní hranice mimořádného stipendia za konkrétní vynikající sportovní výkon 

vyplacená FROV JU je 5000 Kč.  

7) Mimořádné stipendium na podporu sportovních aktivit bude studentům vypláceno za 

účelem usnadnění účasti na významných sportovních akcích, podpory tréninku či 

sportovních výkonů.  

8) O mimořádné stipendium na podporu sportovních aktivit musí student děkana sám 

požádat, a to v souladu s pravidly stanovenými v článku 7, Rozhodnutí děkana č. 27/2011. 

9) V žádosti je nutné popsat všechny důležité skutečnosti, které mohou být rozhodné pro 

přidělení stipendia a dále návrh na zajištění publicity fakulty. Při rozhodování o přidělení 
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mimořádného stipendia na podporu sportovních aktivit bude přihlíženo zejména 

s ohledem na sociální situaci studenta a předchozí dosažené úspěchy.  

10) Návrh na výplatu mimořádného stipendia na podporu sportovních aktivit předkládá 

děkanovi Stipendijní komise FROV JU, o přidělení stipendia rozhoduje děkan. V případě 

přidělení stipendia bude student v rozhodnutí instruován i o způsobu zviditelnění fakulty, 

jež je podmínkou přidělení stipendia.  

11) Výše mimořádného stipendia na podporu sportovních aktivit se bude odvíjet od 

disponibilních prostředků fakulty, skutečností popsaných v žádosti a finanční náročnosti 

daného sportovního odvětví. Horní hranice mimořádného stipendia na podporu 

sportovních aktivit pro jednoho studenta v daném akademickém roce je 8000 Kč.  

12)  Na mimořádné stipendium pro sportovce se vztahují další ustanovení zákona, platného 

stipendijního řádu JU a Rozhodnutí děkana FROV JU č. 27/2011.      

 

 

Toto rozhodnutí děkana nabývá účinnosti dne 24.5.2013. 

 

 

     

        prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 

         děkan FROV JU 

 


