SMĚRNICE REKTORA

Č. 10/2017

Podmínky pro přiznání sportovního stipendia ČZU
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato směrnice je platná pro všechny součásti České zemědělské univerzity v Praze (dále jen
„ČZU“) s výjimkou Školního zemědělského podniku se sídlem v Lánech a Školního lesního podniku
se sídlem v Kostelci nad Černými lesy a stanovuje pravidla výběru a podmínky udělení
sportovního stipendia na podporu vrcholových a výkonnostních sportovců studentů ČZU (dále jen
„sportovní 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 a se
Stipendijním řádem ČZU v platném znění.

Článek 2
Podmínky přidělení sportovního stipendia
(1) Sportovní stipendia vyplácí na návrh vedoucího KTV fakulty ze svých stipendijních fondů, děkan
může výši sportovního stipendia upravit, např. podle momentálních možností fakulty.
(2) Fakulty mohou vyplácet též sportovní stipendia neuvedená v této směrnice podle svých vlastních
pravidel vydaných formou nařízení děkana.
(3) Sportovní stipendia dle této směrnice se dělí na výkonnostní a mimořádná.

Článek 3
Sportovní stipendium výkonnostní
(1) Student ČZU, který je vrcholovým sportovcem, je oprávněn podat žádost o výkonnostní sportovní
stipendium 2x za rok na příslušném formuláři zveřejněném na webových stránkách Katedry
tělesné výchovy (dále jen „KTV“) na sekretariát KTV. Termíny pro podání žádostí jsou vždy do 15.
11. příslušného roku v zimním semestru a do 15. 3. příslušného roku v letním semestru.
(2) V žádosti o výkonnostní sportovní stipendium student ČZU vyplní povinné položky, tj. zejména
sportovní odvětví, výkonnost, dosažené výsledky za poslední rok, včetně potvrzení oddílu či
národní sportovní federace a hodnocení oddílového nebo reprezentačního trenéra.
(3) Komise pro udělování výkonnostních sportovních stipendií na základě výkonnosti a sportovních
výsledků rozdělí studenty do výkonnostních kategorií a navrhne děkanovi příslušné fakulty
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vyplacení sportovního stipendia. Tato komise je jmenována rektorem a je nejméně tříčlenná a
jejím předsedou je vedoucí KTV.
(4) Kritéria výkonnostních kategorií se pro účely vyplacení výkonnostního sportovního stipendia dělí
takto:
Kategorie I: významný reprezentant ČR dosahující vynikajících výsledků na světových soutěžích,
jako jsou olympijské hry, mistrovství světa a Evropy, světové poháry apod.
Kategorie II: reprezentant ČR, významné světové soutěže, akademický mistr světa.
Kategorie III: akademický reprezentant ČR, mistr ČR v individuálním sportu, reprezentace ČR
v kolektivních sportech apod.
Kategorie IV: účastník celorepublikových soutěží v kolektivních i individuálních sportech, nositelé
I. výkonnostní třídy, úspěšný reprezentant ČZU, účastník světových soutěží v neolympijských
sportech apod.
(5) Výkonnostní sportovní stipendium je vypláceno 1x za semestr a jeho výše je dle výkonnostních
kategorií uvedených v odst. 4 tohoto článku stanovena takto:
 Kategorie I:
20 000 Kč
 Kategorie II:
10 000 Kč
 Kategorie III:
6 000 Kč
 Kategorie IV:
3 000 Kč

Článek 4
Sportovní stipendium mimořádné
(1) Mimořádné sportovní stipendium je udělováno jednorázově za úspěšnou reprezentaci ČZU při
významných sportovních soutěžích – České akademické hry (ČAH), Primátorky, Hokejová bitva
univerzit, Akademická mistrovství ČR (AMČR), medailisté světových univerziád apod.
(2) Mimořádné sportovní stipendium vyplácí fakulty ČZU na návrh vedoucího KTV dle dosažených
výsledků.
(3) Mimořádné sportovní stipendium je vypláceno jako jednorázové a jeho výše je:
a. za úspěšnou reprezentaci ČZU na ČAH, AMČR a významné akademické soutěže v individuálním
sportu:
1. místo:
5 000 Kč
2. místo:
3 000 Kč
3. místo:
1 000 Kč
b. za úspěšnou reprezentaci ČZU na ČAH, AMČR a významné akademické soutěže v kolektivním
sportu:
1. místo:
3 000 Kč
2. místo:
2 000 Kč
3. místo:
1 000 Kč
(4) V rámci mimořádného sportovního stipendia mohou být studentům ČZU vypláceny i prokazatelné
náklady spojené s účastí studenta na výše uvedených významných akademických soutěžích
a reprezentací ČZU (náklady spojené s dopravou osob a materiálu, ubytování, příspěvek na
stravu, případné poškození vlastního sportovního vybavení a materiálu aj.). Tyto náklady jsou
stanoveny výpočtem KTV a jsou součástí návrhu podle odst. 2 tohoto článku.
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Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Tato směrnice nabývá platnosti dnem vyhlášení.
(2) Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. září 2017.

V Praze dne 23. srpna 2017

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor, v. r.
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