Stipendijní řád
ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE
ZE DNE 5. června 2012

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. června 2012 pod
čj. 25 181/2012-30 Stipendijní řád České zemědělské univerzity v Praze.

Stipendijní řád
České zemědělské univerzity v Praze
ze dne 5. června 2012
Článek 1
Rozsah platnosti
(1) Stipendijní řád české zemědělské univerzity v Praze (dále jen „stipendijní řád“) je v souladu s § 17 odst. 1
písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů (zákon a vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů vnitřním předpisem České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „ČZU“)
a vztahuje se na poskytování stipendií studentům zapsaným do studia na ČZU, jejich fakultách
a vysokoškolských ústavech ČZU.
(2) Tento stipendijní řád stanoví kritéria pro přiznání stipendií z příspěvků nebo dotací podle § 91 zákona
o vysokých školách, z jiných zdrojů a ze stipendijního fondu ČZU. Vztahuje se na studenty ČZU, kteří studují
v prezenční a kombinované formě studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních
programech s výjimkou sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, které je určeno pro
studenty všech forem studia.
Článek 2
Druhy stipendií a jejich zdroje
(1) Studentům ČZU v prezenční formě studia mohou být přiznána tato stipendia:
a) prospěchové stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách za vynikající studijní
výsledky,
b) účelové mimořádné stipendium podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách za vynikající,
vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
c) účelové sociální stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách v případě tíživé
sociální situaci studenta ČZU,
d) účelové stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách v případech zvláštního zřetele
hodných,
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e) účelové stipendium na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky
nebo v zahraničí; podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví děkan fakulty, na které je
student zapsán (dále jen „děkan“),
f) stipendium podle odstavce 2 písm. d) § 91 zákona o vysokých školách se přiznává též studentům, kteří
mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu.11) Stipendium se přiznává po standardní dobu
studia na deset měsíců v akademickém roce. Nárok na stipendium prokazuje student písemným
potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory.
g) ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách,
h) doktorské stipendium podle § 91 odst. 3 písm. c) zákona o vysokých školách.
(2) Studentům ČZU v kombinované formě studia mohou být přiznána tato stipendia:
a) účelové mimořádné stipendium podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách za vynikající,
vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
b) účelové stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách v případech zvláštního zřetele
hodných,
(3) Stipendia jsou hrazena z těchto zdrojů:
a) příspěvek nebo dotace ze státního rozpočtu,
b) ze stipendijního fondu fakult a vysokoškolských ústavů ČZU,
c) z grantů,
d) z účelových darů,
e) z jiných zdrojů.
(4) Stipendium může být přiznáno jako jednorázové, nebo jako měsíční částka vyplácena po stanovenou dobu
akademického roku, nejvýše však po dobu devíti měsíců v případě stipendií uvedených v odstavci 1 písm. a), b),
g), odst. 2 písm. a) a deset měsíců v případě odstavce 1 písm. f) a dvanáct měsíců v případě odstavce 1 písmeno
h).
(5) Účelové stipendium podle odstavce. 1 písm. d) a odstavce. 2 písm. b) může být přiznáno studentovi z důvodů
zvláštního zřetele hodných; jde zejména o úhradu jízdného, úhradu za účast na pedagogické, vědecko výzkumné
a poradenské činnosti, o úhradu za působení v laboratořích, nebo úhradu odstraňující zřejmou společenskou nebo
sociálněekonomickou nerovnost studentů.
Účelové stipendium může být vyplaceno jako pravidelná, opakující se částka, nebo jednorázově.
(6) Rektor nebo děkan může za zcela mimořádných i zvláštního zřetele hodných důvodů přiznat studentovi
účelové stipendium ve formě mimořádné ceny; podmínky přiznání cen, jejich výši a další podrobnosti stanoví
výnosy rektora, nebo děkana.
Článek 3
Prospěchové stipendium
(1) Prospěchové stipendium může děkan, nebo rektor v případě studentů zapsaných do studia ve studijních
programech uskutečňovaných ČZU nebo ČZU a vysokoškolským ústavem, přiznat studentům bakalářských,
magisterských a doktorských studijních programů v prezenční formě studia za vynikající studijní výsledky nebo
za pomocnou vědeckou činnost na katedře.
(2) Prospěchové stipendium se vyplácí měsíčně po dobu určenou děkanem, nebo rektorem v případě studentů
zapsaných do studia ve studijních programech uskutečňovaných ČZU nebo ČZU a vysokoškolským ústavem.
(3) Výše prospěchového stipendia je stanovena děkanem nebo v případě studentů zapsaných ve studijních
programech uskutečňovaných ČZU nebo ČZU a vysokoškolským ústavem rektorem nebo ředitelem
vysokoškolského ústavu.

1)

§ 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 4
Mimořádné a sociální stipendium v případě tíživé sociální situaci studenta
(1) Mimořádné stipendium nebo sociální stipendium v případě tíživé sociální situaci studenta je jednorázové
a může je přiznat děkan, nebo rektor v případě studentů zapsaných do studia ve studijních programech
uskutečňovaných ČZU nebo ČZU a vysokoškolským ústavem, studentům bakalářských, magisterských
a doktorských studijních programů v prezenční formě studia zejména v tíživé sociální situaci nebo za vynikající
kulturní, vědecké a sportovní výsledky, za vynikající studijní výsledky během celého studia.
(2) Mimořádné stipendium nebo sociální stipendium v případě tíživé sociální situaci studenta může děkan, nebo
rektor v případě studentů zapsaných do studia ve studijních programech uskutečňovaných ČZU nebo ČZU a
vysokoškolským ústavem, přiznat studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v
prezenční formě studia v případě tíživé sociální situace studenta; nebo na základě žádosti studenta.
Článek 5
Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách
(1) Nárok na sociální stipendium má student, který v rozhodném období splňuje podmínky stanovené zvláštním
právním předpisem pro přiznání sociálního stipendia. Platný předpis je zveřejněn na úředních deskách
a webových stránkách ČZU.
(2) Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do studia, pokud
mu nebyl přídavek na dítě přiznán po zápisu do studia; v tomto případě může podat žádost kdykoliv v průběhu
akademického roku.
(3) Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který
splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, avšak nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc
červenec a srpen.
(4) Sociální stipendium činí 1.620,- Kč měsíčně.
(5) Sociální stipendia se vyplácejí zpravidla za tři měsíce zpětně.
Článek 6
Doktorská stipendia
(1) Doktorské stipendium je přiznáno studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia. Je
vypláceno po standardní dobu studia.
(2) Doktorské stipendium může být přiznáno jako jednorázové nebo jako měsíční částka vyplácená po
stanovenou dobu akademického roku.
Článek 7
Ubytovací stipendium
(1) Ubytovací stipendium je přiznáno studentům, kteří splňují tyto podmínky:
a) jsou studenty bakalářského, magisterského, nebo doktorského studijního programu v prezenční formě
studia,
b) studují v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupili z
jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium jim bylo uznáno; v případě souběžně
studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve
kterém byl do studia zapsán dříve,
c) nepřekročili standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
d) nestudují v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté), mezinárodních smluv nebo programu
ACTION a CEEPUS,
e) nemají místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy nebo v okrese, v němž je místo jejich
studia.
(2) Nárok na výplatu ubytovacího stipendia vzniká od prvního dne měsíce následujícího po podání písemné
žádosti studenta o ubytovací stipendium při splnění podmínek uvedených v odstavci l.
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(3) Forma, náležitosti a termíny pro podávání písemné žádosti o ubytovací stipendia jsou stanoveny opatřením
rektora pro příslušný akademický rok.
(4) Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně po uplynutí tří měsíců (dále jen „čtvrtletí“) k datu 31. prosince,
31. března a 30. června kalendářního roku. Za období třetího čtvrtletí se ubytovací stipendium neposkytuje.
(5) Ubytovací stipendium přiznává rektor.
(6) Nesplněním některé z podmínek uvedených v odstavci 1 ztrácí student nárok na ubytovací stipendium.
(7) Ubytovací stipendium nelze přiznat studentovi:
a) za období, kdy měl přerušené studium,
b) od následujícího dne po ukončení studia (§ 55 odst. 1 a § 56 zákona o vysokých školách),
c) od následujícího dne, kdy nastala změna podmínek rozhodných pro přiznání ubytovacího stipendia
(8) Výše ubytovacího stipendia se získá výpočtem. Jednotkou výpočtu je kalendářní den, ve kterém student
splnil podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Výše ubytovacího stipendia pro jeden kalendářní den
a jednoho studenta se získá jako podíl částky připadající na čtvrtletí a počtu kalendářních dnů přiznaných všem
studentům v tomto čtvrtletí. Student obdrží ubytovací stipendium za čtvrtletí ve výši odpovídající součinu
ubytovacího stipendia pro jeden kalendářní den a počtu kalendářních dnů, ve kterých splnil všechny podmínky
pro přiznání ubytovacího stipendia.
Článek 8
Zdroje a výše stipendií
(1) Stipendijní fond je vytvářen podle Statutu ČZU.
(2) Rozdělení stipendijního fondu z mimořádných zdrojů jednotlivým fakultám a vysokoškolským ústavům
schvaluje na návrh rektora Akademický senát ČZU jako součást rozpočtu ČZU podle § 9 odst. 1 písm. c)
zákona o vysokých školách (dále jen „AS ČZU“).
(3) Finanční prostředky určené k výplatě stipendií z dotace ze státního rozpočtu schvaluje v rámci
schváleného rozpočtu ČZU, AS ČZU.
(4) Při stanovování výše stipendií vychází ČZU a fakulty ze svých finančních zdrojů a možností, z výše a účelu
poskytnutých a disponibilních zdrojů a počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání jednotlivých druhů
stipendií uvedených v čl. 2 odst. 1 a 2.
Článek 9
Výplata stipendií
(1) Student je povinen při zápisu do studia ve studijním programu uvést číslo bankovního účtu.
(2) Student je povinen ihned oznámit studijnímu oddělení všechny skutečnosti, které mají vliv na výplatu
stipendia.
(3) Stipendia se převádí na bankovní účty studentů nejpozději do desátého dne v následujícím měsíci po
příslušném výplatním období.
(4) Výplata stipendia se zastavuje, jestliže student studium přerušil, nebo studium ukončil; v případě
ubytovacího stipendia se výplata zastavuje v případech uvedených v čl. 7 odst. 7.
(5) Výplata stipendia může být pozastavena, s výjimkou sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona
o vysokých školách, v případě neplnění povinností studenta podle § 63 zákona o vysokých školách, nebo
v případě, že se student dopustil disciplinárního přestupku podle § 64 zákona o vysokých školách. Po skončení
řízení o disciplinárním přestupku nebo opětovném neplnění studijních povinností, rozhodne prorektor pro
studijní záležitosti o další výplatě již přiznaného stipendia.
(6) Pokud je student znovu zapsán do studia po přerušení studia ještě v době, na kterou mu bylo stipendium
přiznáno před přerušením studia, vzniká mu nárok na opětovné vyplacení již dříve přiznaného stipendia.
Článek 10
Stipendia hrazená ze stipendijního fondu
(1) Stipendia uvedená v čl. 2 odst. l a 2 mohou být úplně nebo částečně hrazena ze stipendijního fondu.
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(2) Stipendium hrazené ze stipendijního fondu může být studentovi přiznáno zejména za výjimečné studijní,
vědecké, sportovní a umělecké výsledky nebo reprezentaci ČZU, nebo za příkladné občanské činy. Ze
stipendijního fondu lze navýšit i stipendia uvedená v čl. 2 odst. 1 a 2.
Článek 11
Stipendia hrazená z jiných zdrojů
(1) Stipendium z jiných zdrojů může být studentovi přiznáno zejména za zcela výjimečné studijní, vědecké,
sportovní a umělecké výsledky nebo reprezentaci ČZU, nebo za příkladné občanské činy. Ze stipendijního
fondu lze navýšit i stipendia uvedená v čl. 2 odst. 1 a 2.
(2) Stipendium hrazené z jiných zdrojů může studentovi přiznat děkan, nebo rektor.
(3) Přiznává-li stipendium hrazené z jiných zdrojů rektor, stanoví podmínky pro jeho přiznání i formu jeho
vyplácení, včetně termínů výplat a jeho výše. V ostatních případech rozhoduje obdobně děkan.
Článek 12
Stipendia přiznávaná rozhodnutím děkana
(1) Řízení ve věci přiznání stipendií probíhá v prvním stupni na fakultě, kde je student zapsán.
(2) Děkan z vlastního podnětu přiznává stipendia uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a) až e) a h) a odst. 2 písm. a) a
b). Děkan může z vlastního podnětu přiznat stipendia i podle čl. 10 a 11.
Článek 13
Stipendia přiznávaná rozhodnutím rektora
Rektor z vlastního podnětu přiznává stipendia uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a) až e) a h) a odst. 2 písm. a)
a b). Rektor může z vlastního podnětu přiznat stipendia i podle čl. 10 a 11.
Článek 14
Rozhodnutí děkana o přiznání stipendia na žádost studenta
(1) Student může podat písemnou žádost o přiznání stipendia na studijní oddělení příslušné fakulty, nebo k tomu
určená místa s uvedením údajů, potřebných pro rozhodnutí. Žádost zejména obsahuje údaj o jaké stipendium
student žádá a z jakých důvodů. Dále student uvede jméno, příjmení a žádost doloží příslušnými doklady, které
jsou nezbytné k rozhodnutí.
(2) Rozhodnutí vydá děkan do 30 dnů od zahájení řízení. Do této doby se nezapočítává doba, kdy byl student
vyzván k odstranění případných vad podání.
Článek 15
Rozhodnutí rektora o přiznání stipendia na žádost studenta
(1) Student může podat písemnou žádost o přiznání stipendia na studijní oddělení ČZU nebo k tomu určená
místa s uvedením údajů, potřebných pro rozhodnutí. Žádost zejména obsahuje údaj o jaké stipendium student
žádá a z jakých důvodů. Dále student uvede jméno, příjmení a žádost doloží příslušnými doklady, které jsou
nezbytné k rozhodnutí.
(2) Rozhodnutí vydá rektor do 30 dnů od zahájení řízení. Do této doby se nezapočítává doba, kdy byl student
vyzván k odstranění případných vad podání.
Článek 16
Rozhodnutí o přiznání stipendia
(1) Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona o vysokých školách; musí být vyhotovené
písemně, musí obsahovat informace o výši a výplatě stipendia, poučení o možnosti podat žádost o jeho
přezkoumání a musí být doručeno do vlastních rukou. V případě, že rozhodnutí o přiznání stipendia není možné
doručit do vlastních rukou, doručí se způsobem náhradního doručení, který stanoví čl. 36 odst. 3 písm. h) Statutu
ČZU.
(2) Student může sám nebo prostřednictvím svého zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí děkana požádat o přezkoumání rozhodnutí. Ze závažných důvodů lze zmeškanou lhůtu
prominout. Žádost se podává u orgánu, který rozhodnutí vydal. Žádost o přezkoumání se podává děkanovi.
Děkan může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí změnit, popř. zrušit.
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(3) Nerozhodne-li děkan podle odstavce 2, předá žádost spolu se spisovým materiálem včetně všech potřebných
podkladů neodkladně rektorovi. Rektor žádost zamítne, jestliže byla podána opožděně nebo byla podána
neoprávněnou osobou. Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem
o vysokých školách, nebo vnitřním předpisem ČZU, jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí děkana potvrdí.
(4) Rozhodnutí rektora podle odstavce 3 musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok, odůvodnění
a poučení o tom, že je konečné.
(5) Zruší-li rektor rozhodnutí děkana, může věc vrátit děkanovi k novému projednání, přičemž právním názorem
rektora je děkan vázán.
(6) Žádost o přezkoumání rozhodnutí rektora se podává rektorovi.
Článek 17
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Tento stipendijní řád se vztahuje též na studenty – cizince, kteří studují za stejných podmínek jako studenti –
občané České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.
(2) Administrativní práce spojené s tímto stipendijním řádem zabezpečují studijní oddělení a oddělení pro vědu a
výzkum fakult, vysokoškolských ústavů a rektorátu ČZU.
(3) Zrušuje se Stipendijní řád ČZU registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 4. října
2011 pod čj. 29 389/2011-30.
(4) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst.1 písm. b) zákona o vysokých školách AS ČZU dne
30. května 2012.
(5) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
(6) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem registrace.

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