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Podmínky pro udělení sportovního stipendia  
na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 
 

 Návrh předkládá na oficiálním formuláři uchazeč o stipendium sám. 

 Součástí žádosti jsou informace o dosažených sportovních výsledcích za období 

12 měsíců předcházejících před termínem podání žádosti. 

 Formulář je vlastnoručně podepsaný žadatelem. 

 Formulář je vždy potvrzený razítkem sportovní organizace a podpisem jejího statutárního 

zástupce (ne trenér!!!). 

 V případě, že o stipendium žádá aktuální státní reprezentant, je třeba doložit potvrzení 

sportovního svazu či federace – opět razítko a podpis statutárního zástupce svazu či 

federace (ne trenér reprezentace). 

 Stipendium je vypláceno vždy jednorázově. 

 Výše udělovaného stipendia se řídí aktuálními ekonomickými podmínkami. 

 

 O stipendium lze žádat 2x ročně, vždy do 30. 9. a 31. 1. příslušného akademického roku. 

 Stipendium lze udělit pouze studentovi, který si řádně plní studijní povinnosti. 

 Podmínky, za kterých může děkan fakulty udělit sportovní stipendium: 

o Aktuální reprezentanti České republiky – bez omezení. 

o Vrcholoví sportovci – standardní doba studia plus jeden rok. 

o Výkonnostní sportovci a reprezentanti UP, FTK – pouze standardní doba studia. 
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Kategorie udělovaných sportovních stipendií  
na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 

I. Kategorie olympijských sportů 

1. Reprezentanti ČR  

  A medailisté - ME, MS, SP 

  B účast na - ME, MS, SP 

  C kvalifikace, přípravné… 

  D mimořádné hodnocemí děkanem 

2. Vrcholoví sportovci  

  A medailisté - republiková úroveň 

  B pravidelná příprava a účast v soutěžích 

  C mimořádné hodnocemí děkanem 

3. Reprezentace UP  

  A UP - řízený trénink a dlouhodobá soutěž 

  B mimořádné hodnocemí děkanem 

4. Jednorázový úspěch  

  A MS, ME … 

  B Česká úroveň - dlouhodobé 

  C Soutěž - ČAH, významný závod ... 

  D mimořádné hodnocemí děkanem  

II. Kategorie sportů uznaných Mezinárodním olympijským výborem a 
Českým olympijským výborem 

1. Reprezentanti ČR  

  A medailisté - ME, MS, SP 

  B účast na - ME, MS, SP 

  C kvalifikace, přípravné… 

  D mimořádné hodnocemí děkanem 

2. Vrcholoví sportovci  

  A medailisté - republiková úroveň 

  B pravidelná příprava a účast v soutěžích 

  C mimořádné hodnocemí děkanem 

3. Reprezentace UP  

  A UP - řízený trénink a dlouhodobá soutěž 

  B mimořádné hodnocemí děkanem 

4. Jednorázový úspěch  

  A MS, ME … 

  B Česká úroveň - dlouhodobé 

  C Soutěž - ČAH, významný závod ... 

  D mimořádné hodnocemí děkanem   

https://www.olympic.cz/text/93--vsechny-sporty-oh
https://www.olympic.cz/sport/seznam?olympic=0
https://www.olympic.cz/sport/seznam?olympic=0&actual=0&accepted_cov=1
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III. Kategorie ostatních sportů (mimo I. a II. Kategorii) 

1. Reprezentanti ČR  

  A medailisté - ME, MS, SP 

  B účast na - ME, MS, SP 

  C kvalifikace, přípravné… 

  D mimořádné hodnocemí děkanem 

2. Vrcholoví sportovci  

  A medailisté - republiková úroveň 

  B pravidelná příprava a účast v soutěžích 

  C mimořádné hodnocemí děkanem 

3. Reprezentace UP  

  A UP - řízený trénink a dlouhodobá soutěž 

  B mimořádné hodnocemí děkanem 

4. Jednorázový úspěch  

  A MS, ME … 

  B Česká úroveň - dlouhodobé 

  C Soutěž - ČAH, významný závod ... 

  D mimořádné hodnocemí děkanem  

IV. Sportovní stipendia - podpora účasti (příprava, účast …) 

1. Vždy na základě předložení projektu, který obsahuje: 

   sportovní odvětví, disciplína, 

   typ a úroveň soutěže, 

   místo, termín, 

   sportovní úroveň akce, 

   ekonomická rozvaha celková a požadovaná, 

   

zdůvodněný návrh, obsahující i způsoby propagace fakulty, univerzity, včetně 
komunikace s PR oddělením FTK. 

2. Termín podání projektu 

   nejméně 30 dnů před konáním akce. 

3. Po skončení akce 

   

závěrečná zpráva - vyhodnocení účasti, ekonomické zhodnocení využití příspěvku 
na podporu projektu,  

   fotodokumentace reprezentace UP, FTK …, 

   termín předložení závěrečné zprávy nejpozději 14 dnů po skončení akce. 

      
 


