
 

 

 

Návrh / žádost na výplatu stipendia 
(dle Stipendijního řádu AMU) 

 

❏ 1. stipendium za vynikající studijní výsledky – „prospěchové stipendium“ (žádá student do 31. 10.) 

❏ 2. stipendium za vynikající umělecké, výzkumné, vývojové a inovační nebo další tvůrčí výsledky - 

„Stipendium za vynikající výsledky“ (žádá student, nebo navrhuje vedoucí katedry) 

❏ 3. fakultní sociální stipendium (žádá student) 

❏ 4. stipendium v případech zvláštního zřetele hodných (žádá student, nebo navrhuje vedoucí katedry či 

další vedoucí pracovníci) 

 

Jméno a příjmení studenta   

Název katedry  

Jméno a příjmení navrhovatele 
(pokud nežádá student sám) 

 

Forma studia (BcA, MgA, PhD) a 
ročník 

 

Navrhovaná výše stipendia v Kč  

 

Odůvodnění studenta nebo navrhovatele (stipendia 2. - 4.):  

 

 



 

 

Vyjádření a podpis vedoucího katedry (stipendium 2. - 4.): 

 

 
 
Seznam dokladů potvrzující oprávněnost žádosti či návrhu (stipendia 2. - 4.): 

 

 

 

Poznámky:  

1. V případě žádosti o prospěchové stipendium je zapotřebí žádost odeslat studijnímu oddělení FAMU  
do 31. října.  K žádosti přiloží Studijní oddělení přehled o absolvovaných předmětech v předchozím 
ročníku. Student může přiložit i další doklady či uvést další informace, které mohou mít vliv na přiznání 
stipendia. 
 

2. V případě žádosti studenta o stipendia za vynikající výsledky je zapotřebí zajistit i vyjádření vedoucího 
katedry, pokud vedoucí katedry není navrhovatelem sám. K žádosti nebo návrhu je potřeba pro 
Stipendijní komisi doložit doklady potvrzující jeho oprávněnost. 

 
3. V případě žádosti o fakultní sociální stipendium je nutné zajistit i vyjádření vedoucího katedry. K žádosti 

je potřeba pro Stipendijní komisi doložit doklady potvrzující oprávněnost žádosti (specifikuje aktuální 
výnos děkanky). 
 

4. V případě žádosti o stipendia v případech zvláštního zřetele hodných přikládá student nebo navrhovatel 
finanční rozpočet zdůvodňující požadovanou výši stipendia, který doloží doklady potvrzující 
oprávněnost žádosti. 

Stipendium bude studentovi vyplaceno pouze v případě, že budou dodány veškeré podklady pro 
vyplacení. Žadateli nevzniká žádný právní nárok na vyplacení stipendia. Žadatel svým podpisem 
stvrzuje pravdivost a úplnost informací včetně případného financování z dalších zdrojů.  

V Praze dne: 

 Podpis studenta nebo navrhovatele: 


