NAŘÍZENÍ
DĚKANA
FAKULTY
TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Č. 5/2017

Předpis poskytování stipendií na Fakultě tropického
zemědělství ČZU v Praze
pro bakalářské a navazující magisterské studium
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Toto nařízení děkana je platné pro Fakultu tropického zemědělství České zemědělské
univerzity v Praze (dále jen „předpis“) a je zpracováno zejména v souladu se Stipendijním
řádem České zemědělské univerzity v Praze a vztahuje se na poskytování stipendií studentům
zapsaným do bakalářského a navazujícího magisterského studia na Fakultě tropického
zemědělství České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „fakulta“).

(2)

Tento předpis upřesňuje způsob přiznávání a výplaty prospěchového a mimořádného stipendia
dle čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) Stipendijního řádu ČZU.

(3)

Na rozhodování o právech a povinnostech studenta jakožto účastníka řízení ve věci přiznání
stipendia se vztahují příslušná ustanovení zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).

(4)

Stipendium spojené se studiem u cizinců přijíždějících v rámci mezinárodních smluv stanovují
tyto smlouvy. Tento předpis se na tyto studenty již nevztahuje.

I. Prospěchové stipendium
Článek 2
Prospěchové stipendium
(1)

Studenti, mohou obdržet za vynikající výsledky ve studiu prospěchové stipendium ve výši 1.500
Kč měsíčně.

(2)

Prospěchové stipendium je přiznáno studentům na základě studijních výsledků
předcházejícího akademického roku při splnění podmínek uvedených v článku 2 odst. 3 tohoto
předpisu, a to konkrétně:
a) studentům bakalářských studijních programů:
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- ve 2. ročníku podle výsledků dosažených v 1. ročníku,
- ve 3. ročníku podle výsledků dosažených v 2. ročníku,
- po splnění studijního plánu 3. ročníku podle výsledků 3. ročníku.
b) studentům navazujících magisterských programů:
- ve 2. ročníku podle výsledků dosažených v 1. ročníku,
- po splnění studijního plánu 2. ročníku podle výsledků 2. ročníku.
(3)

Nárok na přiznání prospěchového stipendia vzniká studentům prezenčního studia, kteří splňují
následující podmínky:
a) v příslušném akademickém roce byli studenty fakulty, neměli přerušené studium,
ani neopakovali ročník; v případě výjezdů na stáž splnili podmínky dané příslušnou studijní
smlouvou,
b) v celém příslušném akademickém roce nepřesáhl jejich studijní průměr 1,2 a
zároveň nemají z žádného předmětu hodnocení „dobře“,
d) neopakují předměty z nižšího ročníku a současně úspěšně splnili všechny předměty,
které jim byly v příslušném akademickém roce předepsány a
e) student se v posuzovaném akademickém roce nedopustil disciplinárního přestupku,
který byl řešen Disciplinární komisí fakulty (resp. ČZU).

Článek 3
Výplata prospěchového stipendia
(1)

Prospěchové stipendium je vypláceno ze stipendijního fondu fakulty a z částky vyčleněné při
sestavování ročního rozpočtu fakulty.

(2)

Stipendium je vypláceno maximálně do výše prostředků dle odst. 1. tohoto článku.

(3)

Vyplacená částka je za každý započatý měsíc výuky, tzn. 9 měsíců.

(4)

Částka je vyplácena jednorázově bankovním převodem na účet studenta; student je v souladu
s čl. 9 odst. 1 Stipendijního řádu ČZU povinen uvést při zápisu do studia ve studijním programu
číslo bankovního účtu pro výplatu jemu přiznaných stipendií, a to vložením tohoto čísla v rámci
informačního systému ČZU; student je povinen při změně čísla bankovního účtu pro výplatu
jemu přiznaných stipendií tento údaj v informačním systému ČZU aktualizovat bez zbytečného
odkladu.

(5)

Ve výjimečných případech může být z rozhodnutí děkana stipendium vyplaceno hotovostně.
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(6)

Řízení ve věci přiznání prospěchového stipendia se uskutečňuje v prvním stupni na fakultě.
Řízení zahajuje děkan z moci úřední na základě splnění podmínek daných zákonem, tímto
předpisem a Stipendijním řádem ČZU, a vydání rozhodnutí je prvním úkonem v tomto řízení.

(7)

Pokud vyjde najevo, že stipendium bylo studentovi vyplaceno neoprávněně, je student
povinen takto poskytnuté stipendium vrátit na základě písemné výzvy fakulty; v případě, že
student tuto výzvu neuposlechne, fakulta dále postupuje v souladu s právními předpisy.

II. Mimořádné stipendium
Článek 4
Mimořádné stipendium
(1)

Mimořádné stipendium se přiznává za vynikající, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké
nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí studenta. Dále v případech
zvláštního zřetele hodných, zejména na úhradu jízdného a účasti na pedagogické, vědeckovýzkumné a poradenské činnosti, na úhradu za působení v laboratořích, nebo úhradu
odstraňující zřejmou společenskou nebo sociálně-ekonomickou nerovnost studentů.

(2)

Děkan může v individuálních případech přiznat studentovi mimořádné stipendium ve formě
mimořádné ceny. Jedná se zejména o:
a) Cenu rektora za vynikající výsledky ve studiu a mimořádné stipendium 10 000 Kč,
když student dosáhl za celé období studia studijního průměru do 1,2 včetně a při Státní
závěrečné zkoušce prospěl s vyznamenáním,
b) Pochvalné uznání děkana za vynikající výsledky ve studiu a mimořádné stipendium
5 000 Kč, když student dosáhl za celé období studia studijního průměru do 1,5 a při Státní
závěrečné zkoušce prospěl s vyznamenáním,
c) Cenu děkana fakulty za vynikající diplomovou práci ve výši 5 000 Kč
d) Cenu děkana fakulty za vynikající bakalářskou práci ve výši 5 000 Kč
e) Další ceny studentům, kteří úspěšně studují a aktivně se zapojují do vědecké,
výzkumné nebo odborné činnosti.

(3)

Talentovaní studenti 1. ročníků, kteří se umístili na předních místech národních nebo krajských
kol středoškolských olympiád (předmětové soutěže typu A vyhlašované každoročně MŠMT dle
vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb.,) v soutěžích cizích jazyků nebo zeměpisu, mohou obdržet
stipendium až 5 000 Kč měsíčně (v souladu se směrnicí rektora o podpoře talentovaných
uchazečů o studium na ČZU).

(4)

Studenti, kteří během studia publikují článek, ve kterém jsou prvním nebo korespondujícím
autorem (potvrzení o přijetí článku, nebo článek vytištěný), ve vědeckém časopise databáze
Web of Knowledge s přiděleným Impact factor indexem nebo v časopise databáze SCOPUS s
přiděleným Scientific Journal Ranking indexem, mohou získat jednorázové stipendium až 10
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000,- Kč. K přidělení stipendia může být také rozhodnuto na základě, že žadatel je na daném
článku jediným autorem z ČZU.
(5)

Na mimořádné stipendium nevzniká právní nárok, o jeho přiznání, včetně jeho výše, rozhoduje
děkan fakulty.

Článek 5
Výplata mimořádného stipendia
(1)

Mimořádné stipendium je vypláceno ze stipendijního fondu fakulty nebo z jiných zdrojů,
jestliže posuzovaná činnost má přímou souvislost s účelem, na jaký byly finanční prostředky
poskytnuty.

(2)

Stipendium je vypláceno maximálně do výše prostředků dle odst. 1. tohoto článku.

(3)

Částka za mimořádné stipendium se vyplácí po jeho přiznání děkanem.

(4)

Mimořádné stipendium podle článku 4 lze přiznat i vyplatit i v případě, že bylo studium
účastníku řízení o přiznání stipendia přerušeno nebo ukončeno, pokud byly podmínky pro
přidělení stipendia splněny v době, kdy byl účastník řízení studentem, a v případě stipendia
přiznávaného na základě žádosti byla tato žádost podána v době, kdy byl účastník řízení
studentem.

(5)

Částka je vyplácena jednorázově bankovním převodem na účet studenta.

(6)

Ve výjimečných případech může být z rozhodnutí děkana stipendium vyplaceno hotovostně.

(7)

Řízení ve věci přiznání mimořádného stipendia je zahájeno:
a) děkanem, respektive rektorem z moci úřední, pokud přiznání stipendia vychází z
interního předpisu fakulty, respektive ČZU;
b) děkanem z moci úřední, jestliže došlo k naplnění některého z důvodů uvedených
v tomto předpisu;
c) děkanem, respektive rektorem na základě žádosti studenta o přidělení
mimořádného stipendia podanou písemně na studijní oddělení fakulty, respektive Rektorátu;

(8)

Je-li řízení zahájeno na písemnou žádost studenta, musí žádost obsahovat údaj, o jaké
stipendium student žádá a z jakých důvodů. Dále student uvede jméno, příjmení, datum
narození, studijní program a ročník studia, a žádost doloží příslušnými doklady, které jsou
nezbytné k rozhodnutí. Pokud žádost nebo doložené doklady obsahují vady, je student vyzván
k jejich odstranění.

(9)

Pokud vyjde najevo, že stipendium bylo studentovi vyplaceno neoprávněně, je student
povinen takto poskytnuté stipendium vrátit na základě písemné výzvy fakulty; v případě, že
student tuto výzvu neuposlechne, fakulta dále postupuje v souladu s právními předpisy.
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III. Ubytovací stipendium
Článek 6
Ubytovací stipendium
(1)

Ubytovací stipendium je přiděleno v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. c) a čl. 6 Stipendijního řádu
ČZU.

IV. Sociální stipendium
Článek 7
Sociální stipendium
(2)

Sociální stipendium je přiděleno v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. d) a čl. 5 Stipendijního řádu ČZU.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
(3)

Zrušuje se Stipendijní řád Fakulty tropického zemědělství ze dne 8. 6. 2016

(4)

Toto nařízení děkana bylo schváleno Akademickým senátem Fakulty tropického zemědělství
dne 2.11.2017

(5)

Toto nařízení děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem
Fakulty tropického zemědělství.

doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
děkan fakulty
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