NAŘÍZENÍ DĔKANA FTZ

Č. 5/2018

Předpis poskytování stipendií pro studenty doktorského
studia na Fakultě tropického zemědělství ČZU v Praze
Článek 1
Rozsah platnosti
Toto nařízení pro studenty Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze v
souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen „zákon“) a v souladu s platným
Stipendijním řádem České zemědělské univerzity v Praze upravuje stipendia studentů studujících
doktorské studijní programy FTZ ČZU v Praze.
Článek 2
Podmínky přiznání řádného stipendia
(1) Na řádné stipendium z prostředků vysoké školy má právo pouze student prezenční formy
doktorského studijního programu (DSP) uskutečňovaného FTZ ČZU v Praze (s výjimkou studentů,
jejichž financování studia je uvedeno v článku 6 tohoto nařízení).
(2) Základní doktorské stipendium je přiznáno studentům DSP v prezenční formě studia maximálně po
dobu standardní délky studia DSP určené akreditací. Základní doktorské stipendium při nástupu
studenta do DSP do první atestace je 8 000 Kč. Výše stipendia se může po každé atestaci změnit. Pokud
student plní náležitě studijní povinnosti předepsané v individuálním studijním plánu a zdárně spěje
k plnění cílů DSP a po každé z jeho atestací je mu doporučeno pokračovat ve studiu (bez výtky), jeho
stipendium se bude měnit následovně:
po 1. atestaci

9 000 Kč za měsíc

po 2. atestaci

10 000 Kč za měsíc

po 3. atestaci

10 500 Kč za měsíc

po 4. atestaci

11 000 Kč za měsíc

po 5. atestaci

se stipendium zvyšuje na 12 000 Kč za měsíc, pouze pokud nastane
alespoň jedna z následujících situací:

•

student má přijatý článek v časopise s IF nejpozději v daném kalendářním roce konání
5. atestace (článek se musí týkat tématu disertační práce a student musí být mezi
autory na prvním místě)

a / nebo
•

student má již do 5. atestace složenou statní doktorskou zkoušku.
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Minimální požadavky k jednotlivým atestacím jsou specifikovány v příslušném rozhodnutí
děkana.
(3) Navýšení řádného stipendia schvaluje na návrh proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium
(dle podkladů od vedoucích kateder) děkan FTZ s účinností v měsíci následujícím po konání příslušné
atestace.
Článek 3
Podmínky přiznání mimořádného stipendia
(1) Studentovi v prezenční či kombinované formě doktorského studijního programu uskutečňovaného
FTZ ČZU v Praze může být přiznáno jednorázové mimořádné stipendium za:
(a) každou mimořádně úspěšnou prezentaci vlastní vědecké práce formou přijaté publikace ve
formě článku v časopise s IF, kde je student prvním autorem, a článek se týká tématu jeho
disertační práce:
studentům 1. ročníku (tj. do 2. atestace) – 15 000 Kč
studentům 2. ročníku (tj. do 4. atestace) – 10 000 Kč
studentům po 4. atestaci – 10 000 Kč za druhý a každý další článek.
(b) mimořádné vědecké, výzkumné, vývojové, aplikační nebo další tvůrčí výsledky přispívající k
prohloubení všeobecných znalostí;
(c) mimořádné sportovní výkony při reprezentaci univerzity (ČZU v Praze) či České republiky;
(d) další činnost, která přispěla k rozvoji vědecko-výzkumné či pedagogické práce nad rámec
povinností specifikovaných ve Studijním a zkušebním řádu ČZU v Praze pro studium v DSP, dále
za propagaci a další aktivity spojené s rozvojem fakulty.
(2) Mimořádné stipendium může být rovněž přiznáno doktorandům studujícím v kombinované formě,
a to v případě, že významně přispějí (sami nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele) ke zvýšení
úrovně studia (vědecká publikace, technická pomoc, exkurze, materiální vybavení apod.).
(3) Mimořádné stipendium přiznává na návrh školitele nebo některého z proděkanů fakulty děkan FTZ
ČZU v Praze v souladu s výše uvedenými podmínkami. V případě mimořádného jednorázového
stipendia za publikaci odst. 1 (a) musí student předložit publikaci na oddělení pro vědu, výzkum a
doktorské studium (oddělení VaV), a tím sám iniciovat proces přiznání stipendia.
Článek 4
Sankce
(1) Studentovi v prezenční formě doktorského studijního programu uskutečňovaného FTZ ČZU v Praze
může být na základě neplnění studijních povinností vyplývajících ze Studijního a zkušebního řádu DSP
ČZU v Praze a povinností vyplývajících z příslušného rozhodnutí děkana udělena sankce ve formě
odnětí či snížení řádného stipendia podle následujících pravidel:
(a) V případě, že jsou výsledkem atestace doporučení „přerušit studium/ponechat přerušené“
nebo „ukončit studium“, nárok studujícího na stipendium zaniká.
(b) V případě, že je výsledkem atestace doporučení „pokračovat s výtkou“, podává vedoucí
katedry společně se školitelem návrh na oddělení vědy, výzkumu a doktorského studia na
úpravu stipendia (lhůta úpravy stipendia musí být v návrhu pevně stanovena – tj. do nápravy
nedostatku, nebo další atestace):
•

odebrání stipendia v plné výši;
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•

částečné snížení stipendia o konkrétní částku (částku navrhují vedoucí katedry a
školitel společně s návrhem na úpravu stipendia);

•

snížení stipendia na základní úroveň při nástupu ke studiu (8 000 Kč), k tomu dochází
automaticky v případě, že student k 4. atestaci nemůže doložit splnění povinnosti
odeslání vědeckého článku k publikaci do časopisu s IF/SJR indexem;

•

snížení stipendia na úroveň před příslušnou atestací, jejíž výsledek byl „pokračovat
s výtkou“, tj. ponechání stipendia na stávající úrovni.

(c) Sankcí může být kdykoli v průběhu akademického roku postižen student doktorského
studijního programu za pasivitu projevující se neúčastí na vědecko-výzkumných a
pedagogických aktivitách fakulty (univerzity), které jsou stanovené ve Studijním a zkušebním
řádu ČZU v Praze pro studium v DSP a příslušných vnitřních předpisech fakulty. Sankce se
v tomto případě řídí pravidly stanovenými pro studenty, jejichž atestace měla výsledek
„pokračovat s výtkou“ – viz odst. 1 (b) tohoto článku. Tuto sankci navrhuje školitel nebo
vedoucí katedry a je projednána komisí složenou z děkana, proděkana pro vědu, výzkum a
doktorské studium, vedoucího katedry a školitele. Před rozhodnutím předvolává komise
studenta k podání vysvětlení a to nejpozději do 1 měsíce po zjištění skutečností vedoucích
k sankčnímu řízení.
(2) Výplata stipendia může být kdykoli v průběhu akademického roku pozastavena:
a) v případě neplnění povinností studenta podle § 63 zákona;
b) v případě disciplinárního řízení za disciplinární přestupek ve smyslu § 64 zákona;
c) na základě návrhu školitele, že student nespěje úspěšně ke splnění cílů studia (neplní
své povinnosti, není se školitelem či konzultantem v kontaktu, závažným způsobem
jedná proti Studijnímu řádu DSP ČZU v Praze).
Článek 5
Výplata stipendií
(1) Student je povinen při zápisu do studia uvést v UIS číslo bankovního účtu, kam bude stipendium
zasíláno.
(2) Student je povinen neprodleně oznámit oddělení VaV všechny skutečnosti mající vliv na výplatu
stipendia (s výjimkou změn stipendií vztahujících se k atestacím a článku 4 tohoto nařízení).
(3) Stipendia se převádějí na bankovní účty nejpozději do 10. dne v následujícím měsíci po příslušném
výplatním období.
Článek 6
Zvláštní ustanovení
(1) Toto nařízení se s výjimkou Článku 3 nevztahuje na studenty, kteří studují v doktorských studijních
programech uskutečňovaných FTZ ČZU v Praze na základě mezivládních dohod, grantových mobilitních
projektů a dále na stipendia rektora pro vysoce nadané studenty ze zahraničí, stipendia vyplácená z
grantů apod., výše a způsob vyplácení těchto stipendií jsou určeny konkrétními podmínkami
příslušných dohod, projektových/grantových smluv a směrnic.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
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(1) Toto nařízení bylo schváleno podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem fakulty dne
6. 3. 2018.
(2) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.
V Praze dne 10. 9. 2018

doc. Ing. Jan Banout, Ph.D., v.r.
děkan FTZ
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