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Přiznávání a výplaty stipendií rektora ČZU pro vysoce
nadané studenty ze zahraničí
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato směrnice je platná pro součást „škola“ České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „ČZU“) a
stanovuje pravidla výběru a podmínky udělení stipendia k podpoře vysoce nadaných studentů ze
zahraničí (dále jen „stipendium“).
(2) Tato směrnice je zpracována v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
(3) Tato směrnice je přijata za účelem naplňování Dlouhodobého záměru ČZU, a to konkrétně v oblasti
rozvoje mezinárodních vztahů a s důrazem na kvalitu studentů ze zahraničí. Proto byl zřízen
zvláštní finanční mechanismus (stipendium), který může využívat rektor k podpoře vysoce
nadaných studentů ze zahraničí při jejich studiu na ČZU. Na výběru těchto studentů se bude podílet
partnerská univerzita v zahraničí, s níž má ČZU podepsánu dohodu o spolupráci (dále jen
„partnerská univerzita”).
(4) Stipendium dle této směrnice smí být využíváno pouze k podpoře vysoce nadaných zahraničních
studentů.

Článek 2
Podmínky přidělení stipendia
(1) V příslušném akademickém roce rektor přizná stipendium nejvýše 12 vysoce nadaným studentům
ze zahraničí studujícím na ČZU, pokud finanční situace ČZU neumožní tento počet navýšit.
(2) Stipendium je vždy udělováno pouze na příslušný akademický rok.
(3) V prvním akademickém roce ode dne účinnosti této směrnice bude rektorem přiznáno stipendium
pro nejvýše 6 vysoce nadaných studentů ze zahraničí studujících na ČZU.
(4) Stipendia budou přidělována studentům (zájemcům) splňujícím podmínky pro přiznání stipendia, a
to rovnoměrně dle jednotlivých fakult a Institutu tropů a subtropů (dále jen „ITS“). V případě, že na
určitou fakultu nebo ITS nebude přihlášený žádný student (zájemce) splňující podmínky pro
přiznání stipendia, bude toto stipendium postoupeno fakultě nebo ITS s nejvyšším počtem
studentů (zájemců) splňujících podmínky pro přiznání stipendia.

(5) Celková výše stipendia pro jednoho studenta činí 120.000,- Kč ročně a bude tomuto studentovi
vyplácena v měsíčních intervalech.
(6) Stipendium je určeno pro studenty s ukončeným bakalářským stupněm studia. Stipendium může
být přiznáno pouze studentům, kteří jsou zapsáni jako kmenoví studenti ČZU v navazujícím
magisterském stupni studia.
(7) Studenti, kteří mají zájem o přiznání stipendia (dále jen „zájemci“), kontaktují oddělení
mezinárodních vztahů ČZU nebo oddělení mezinárodních vztahů partnerské univerzity. Ve své
žádosti tito zájemci přesně uvedou program a obor, který hodlají v navazujícím magisterském
studiu na ČZU studovat (stipendium je určeno preferenčně na podporu studia v anglických
studijních oborech) a partnerskou univerzitu, na které získali bakalářský diplom.
(8) K 1. březnu příslušného kalendářního roku (v odůvodněných případech později) bude sestaven
seznam studentů, kteří mají zájem o přiznání stipendia, s uvedením jména studenta, názvu
partnerské univerzity, na které tento student získal bakalářský titul, program/obor, který hodlá
tento student na ČZU studovat a kontakt.
(9) Oddělení mezinárodních vztahů ČZU následně požádá partnerské univerzity v zahraničí a samotné
zájemce o doložení podkladů pro přiznání stipendia, zejména o doložení:
• studijních výsledků (např. ve formě „transcript of records“, příp. Diplomma Supplement),
• získaného vzdělání ve formě notářsky ověřené kopie bakalářského diplomu,
• motivačního dopisu zájemce,
• doporučujícího dopisu partnerské univerzity, v němž tato partnerská univerzita garantuje
kvalitu zájemce a blíže zájemce charakterizuje,
• vyplněnou přihlášku ke studiu na ČZU
(dále jen „podklady pro přiznání stipendia“). Na základě těchto podkladů pro přiznání stipendia
bude zahájeno přijímací řízení ke studiu zájemce na ČZU spojené s udělením předmětného
stipendia.
(10) Na základě obdržených podkladů pro přiznání stipendia a jejich posouzení na ČZU i jednotlivých
fakultách či ITS budou partnerské univerzity požádány, aby se zájemci provedly přijímací zkoušku, a
to na základě pokynů a podle požadavků ČZU, jejích fakult nebo ITS na přijímací zkoušku pro daný
obor, na který se zájemce hlásí.
(11)Na základě posouzení obdržených podkladů pro přiznání stipendia a výsledků přijímací zkoušky
bude sestaven seznam studentů (zájemců) k přiznání stipendia (podle oborů). Na základě takto
sestaveného seznamu rozhodne rektor o přiznání stipendií.
(12)V případě, že zájemci bude přiznáno stipendium, budou sledovány studijní výsledky tohoto
studenta, a to prostřednictvím IS studium a pedagogů jakožto garantů příslušných studijních oborů.
V případě, že student, kterému bylo přiznáno stipendium, bude vykazovat špatné studijní výsledky,
nebude mu stipendium prodlouženo.
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Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Tato směrnice nabývá platnosti dnem vyhlášení. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 2. 2012.

V Praze dne 25. ledna 2012

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor, v. r.
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