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Opatření děkana č. 2/2008 

Příspěvek studentům na povinné exkurze a terénní cvičení 

Na základě bodu b4) čl. 3 Stipendijního řádu TUL může děkan rozhodnout o udělení 

mimořádného stipendia studentům, kteří úspěšně absolvovali terénní výuku definovanou 

studijním programem jako povinný studijní předmět (zejména exkurze, výcvikové kurzy, 

terénní cvičení, soustředění), a to dle následujících pravidel.  

1. Mimořádné stipendium lze udělit maximálně ve výši 1.500 Kč na studenta, maximálně

však do výše 50% celkových nákladů souvisejících s realizací akce přepočtených

na jednoho studenta.

2. V případech zahraničních mobilit studentů či jejich aktivní reprezentace fakulty

na konferencích (nebo podobných akcích) může podpora dosáhnout až 100%

prokázaných výdajů studenta spojených s jeho účastí.

3. Stipendia se udělují po uskutečnění akce, pouze výjimečně a v odůvodněných

případech předem.

4. Garant terénní výuky vyhotoví předem předběžný rozpočet akce zahrnující veškeré

předpokládané náklady na její realizaci (zejména náklady na společnou přepravu,

stravování, jiné poplatky, cestovní příkazy pedagogického doprovodu aj.). Z celkové

výše předpokládaných nákladů stanoví zálohový účastnický poplatek připadající

na jednoho studenta. Zálohový účastnický poplatek bude vybrán od studentů

před zahájením akce oproti potvrzení o zaplacení.

5. Po uskutečnění terénní akce vyhotoví její garant úplné vyúčtování skutečných

nákladů prokazatelně souvisejících s realizací akce a stanoví případné další vyrovnání

účastnických poplatků (v případě ztráty nebo přebytku rozpočtu akce). Studentům

bude na základě konečného rozpočtu akce a z něho vyplývajícího konečného

účastnického poplatku vystaven daňový doklad na uhrazený účastnický poplatek.

6. Návrh na udělení stipendií podává po skončení akce a na základě jejího vyúčtování

vedoucí katedry v koordinaci s vyučujícím odpovědným za akci. K návrhu bude

přiloženo konečné vyúčtování akce.

7. O uznání souvislosti nákladů s realizací akce rozhoduje s konečnou platností děkan.

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 
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