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Stipendijní řád
České zemědělské univerzity v Praze
ze dne 24. dubna 2017
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Stipendijní řád České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „stipendijní řád“) je v souladu s § 17
odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) 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 vysokoškolském ústavu.
(2) Tento stipendijní řád stanoví kritéria pro přiznání stipendií z příspěvků nebo dotací podle § 91
zákona, z jiných zdrojů a ze stipendijního fondu ČZU. Tento stipendijní řád se vztahuje na studenty
ČZU, kteří jsou zapsáni do studia v prezenční či kombinované formě studia v bakalářských,
magisterských nebo doktorských studijních programech.
(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) Je-li v tomto stipendijním řádu užíván pojem fakulta, rozumí se tím též vysokoškolský ústav, je-li
v tomto stipendijním řádu užíván pojem děkan nebo děkan fakulty, rozumí se tím též ředitel
vysokoškolského ústavu a ustanovení tohoto stipendijního řádu se v případě vysokoškolského ústavu
použijí obdobně.
Článek 2
Druhy stipendií a jejich zdroje
(1) Studentům ČZU mohou být v souladu se zákonem přiznána tato stipendia:
a) stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona, za vynikající studijní výsledky (dále jen
„prospěchové stipendium“);
b) stipendium podle § 91 odst. 2 písm. b) až e) zákona a odst. 4 písm. a) a b) zákona (dále jen
„mimořádné stipendium“);
c) stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona na ubytování studentů (dále jen „ubytovací
stipendium“);
d) stipendium podle § 91 odst. 3 zákona, v případě tíživé sociální situace studenta (dále jen
„sociální stipendium“);
e) stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona pro studenty doktorských studijních programů
(dále jen „doktorské stipendium“).
(2) Stipendia mohou být vyplácena z těchto zdrojů:
a) z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu;
b) ze stipendijního fondu ČZU;
c) z grantů a projektů;
d) z účelových darů;
e) z doplňkové činnosti;
f) z jiných zdrojů.
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Článek 3
Prospěchové stipendium
(1) Prospěchové stipendium lze přiznat studentům zapsaným na ČZU do studia v bakalářských
či magisterských studijních programech v prezenční formě studia. Stipendium podle odstavce 6 lze
přiznat i studentům zapsaným do studia v kombinované formě studia, pokud splní požadovaná kritéria.
(2) Podrobnosti pro přiznání prospěchového stipendia, jeho výše pro daný akademický rok a termíny
rozhodné z hlediska řízení o přiznání tohoto stipendia jsou po projednání v akademickém senátu
fakulty (v případě vysokoškolského ústavu v Akademickém senátu ČZU) stanoveny interním
předpisem fakulty, tj. nařízením děkana. Tento interní předpis musí být zveřejněn ve veřejné části
internetových stránek fakulty.
(3) Stipendium je přiznáno zpětně za vynikající studijní výsledky v předchozím období nebo obdobích
studia, přičemž za období může být považován akademický rok nebo semestr.
(4) Studentům v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program,
může být přiznáno stipendium i za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském
studijním programu, pokud tak stanoví interní předpis fakulty podle odstavce 2.
(5) Prospěchové stipendium může být přiznáno jako jednorázové nebo jako pravidelná měsíční částka
po stanovenou dobu akademického roku, maximálně však po dobu 9 měsíců příslušného
akademického roku. Za měsíce červenec až září se prospěchové stipendium nepřiznává a nevyplácí.
(6) Zvláštní formou prospěchového stipendia je stipendium spojené s udělením ceny rektora nebo
pochvalného uznání děkana za vynikající studijní výsledky v průběhu celého studia podle čl. 21
Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech
České zemědělské univerzity v Praze. Toto stipendium je vypláceno jako jednorázové, stanovení jeho
výše je součástí interního předpisu fakulty podle odstavce 2.
Článek 4
Mimořádné stipendium
(1) Mimořádné stipendium lze přiznat studentům zapsaným na ČZU do studia v bakalářských,
magisterských či doktorských studijních programech v prezenční i kombinované formě studia, a to
zejména z těchto důvodů:
a) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky
přispívající k prohloubení znalostí;
b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů;
c) v případě zvláště tíživé sociální situace studenta (mimořádné sociální stipendium);
d) na podporu studia studentů ČZU v zahraničí včetně podpory dlouhodobých a krátkodobých
stáží a účasti na letních školách v zahraničí;
e) na podporu studia na ČZU;
f) na podporu odborných praxí a exkurzí studentů v České republice i v zahraničí;
g) na podporu účasti studentů na odborných a propagačních akcích, soutěžích a jiných aktivitách
souvisejících s činností ČZU, v České republice i v zahraničí;
h) na podporu účasti studentů ČZU na odborných konferencích v České republice i v zahraničí;
i) za účast na pedagogické, tvůrčí nebo poradenské činnosti ČZU, za spolupráci při přípravě
a řešení projektů a za mezinárodní spolupráci;
j) za vynikající sportovní výsledky, jako podpora vrcholových sportovců a reprezentantů České
republiky, za sportovní reprezentaci ČZU a na úhradu s ní spojených nákladů (sportovní
stipendium);
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k) za vynikající výsledky v kulturní a společenské oblasti a s tím spojenou reprezentaci
a propagaci ČZU;
l) na úhradu cestovních a jiných nákladů v souvislosti s pedagogickou nebo tvůrčí činností,
poradenstvím nebo reprezentací ČZU;
m) na podporu studia zdravotně či jinak znevýhodněných studentů;
n) za příkladné občanské činy;
o) studentům za vynikající výsledky dosažené v přijímacím řízení nebo splnění vybraných
kritérií pro přijetí ke studiu (zejména umístění v předmětových soutěžích a olympiádách,
vynikající prospěch na střední škole nebo u maturity);
p) za další významnou činnost konanou ve prospěch ČZU, fakulty a akademické obce a v dalších
případech hodných zvláštního zřetele.
(2) Podrobnosti o přiznání mimořádného stipendia ve vybraných oblastech mohou být upraveny
interním předpisem ČZU nebo fakulty nebo mohou být přiznána z rozhodnutí rektora nebo děkana.
Jsou-li podmínky upraveny interním předpisem, musí být tento zveřejněn ve veřejné části
internetových stránek ČZU, respektive fakulty. Interním předpisem musí být vždy stanoveny
podmínky pro přiznání stipendií podle odstavce 1 písm. o).
(3) Mimořádné stipendium může být přiznáno jednorázově nebo jako pravidelná měsíční částka po
stanovenou dobu akademického roku. Mimořádné stipendium může být uděleno i opakovaně.
(4) Rektor nebo děkan mohou přiznat studentovi ČZU mimořádné stipendium ve formě mimořádné
ceny; podrobnosti zejména o přiznání cen a jejich výši stanoví interní předpisy ČZU, respektive
fakulty, které musí být zveřejněny ve veřejné části internetových stránek ČZU, respektive fakulty.
(5) Mimořádné stipendium podle tohoto článku 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.
(6) Stipendium podle odstavce 1 písm. e) může být v souladu s § 91 odst. 4 písm. b) zákona přiznáno
i studentovi, který na ČZU studuje v rámci výměnného studijního pobytu.
(7) Konkrétní výše, doba a podmínky výplaty mimořádného stipendia jsou stanoveny v rozhodnutí
o přiznání stipendia.
Článek 5
Sociální stipendium
(1) Nárok na přiznání sociálního stipendia má student ČZU, který je zapsán do studia v bakalářském,
magisterském nebo doktorském studijním programu v prezenční nebo kombinované formě studia
a kterému byl přiznán přídavek na dítě podle § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě
nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50.
(2) Žádost o přiznání sociálního stipendia student podává na studijní oddělení fakulty, kde je zapsán
do studia, nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do studia. Pokud mu byl přídavek na dítě
přiznán později, podává žádost nejpozději do jednoho měsíce od jeho přiznání, nejpozději však
do 15. prosince příslušného kalendářního roku. O sociální stipendium nelze žádat zpětně.
(3) Povinnou přílohou žádosti je písemné potvrzení pro účely přiznání stipendia; toto potvrzení vydá
studentovi na jeho žádost příslušný orgán státní sociální podpory.
(4) Měsíční výše sociálního stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za
měsíc podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé
desetikoruny nahoru.
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(5) Student má nárok na výplatu sociálního stipendia po standardní dobu studia, za každý kalendářní
měsíc, ve kterém alespoň po dobu 15 kalendářních dnů splňuje podmínky pro přiznání sociálního
stipendia, s výjimkou měsíců července a srpna.
(6) Sociální stipendium je vypláceno zpravidla za tři měsíce zpětně prostřednictvím Studijního
oddělení Rektorátu.
(7) Konkrétní výše, doba a podmínky výplaty sociálního stipendia jsou stanoveny v rozhodnutí
o přiznání stipendia.
Článek 6
Ubytovací stipendium
(1) Ubytovací stipendium může být přiznáno studentům, kteří splňují tyto podmínky:
a) jsou studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu zapsanými
do studia v prezenční formě studia; vyjíždějící stážisté v rámci programu Erasmus+ mohou
žádat i v případě, že jsou zapsáni do studia v kombinované 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 má student nárok na ubytovací studium
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) nemají místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy nebo v okrese, v němž je místo
jejich studia; vyjíždějící stážisté mohou žádat i v případě bydliště v Praze, nebo v okrese,
v němž je místo jejich studia;
e) mají správně vyplněné číslo bankovního účtu v elektronickém informačním systému ČZU, čímž
dávají souhlas k přijímání tohoto stipendia.
(2) Ubytovací stipendium může být dále přiznáno studentům stážistům přijíždějícím v rámci programu
Erasmus+, kteří studují v prezenční formě studia.
(3) Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně po uplynutí tří měsíců k datu 31. prosince,
31. března a 30. června kalendářního roku. Za měsíce červenec až září se ubytovací stipendium
neposkytuje.
(4) V případně nesplnění některé z podmínek uvedených v odstavci 1 ztrácí student nárok
na ubytovací stipendium.
(5) Ubytovací stipendium nelze přiznat studentovi:
a) za období, kdy měl přerušené studium;
b) od následujícího dne po ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 zákona;
c) od následujícího dne, kdy nastala změna podmínek rozhodných pro přiznání ubytovacího
stipendia;
d) který již absolvoval studium stejného typu studijního programu;
e) studují v rámci zahraniční rozvojové pomoci, mezinárodních smluv a programů.
(6) Výše ubytovacího stipendia se stanoví 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 stanoví 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.
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Článek 7
Doktorské stipendium
(1) Nárok na přiznání doktorského stipendia má student zapsaný do studia v doktorském studijním
programu v prezenční formě studia. Doktorské stipendium je přiznáváno a vypláceno po dobu trvání
standardní doby studia, která je určena Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských
studijních programech České zemědělské univerzity v Praze.
(2) Doktorské stipendium může být přiznáno jako jednorázové nebo jako pravidelná měsíční částka
vyplácená po stanovenou dobu akademického roku.
(3) Nárok na přiznání doktorského stipendia vypláceného jako pravidelná měsíční částka vzniká za
každý kalendářní měsíc, ve kterém je student nejméně 15 kalendářních dní zapsán do studia
v doktorském studijním programu v prezenční formě. Celkový počet měsíců, za které je doktorské
stipendium přiznáváno a vypláceno, nesmí překročit počet měsíců standardní doby studia určené podle
odstavce 1.
(4) Konkrétní výše, doba a podmínky výplaty doktorského stipendia jsou stanoveny v rozhodnutí
o přiznání stipendia; podrobnosti o doktorském stipendiu stanoví interní předpis fakulty, který musí
být zveřejněn ve veřejné části internetových stránek příslušné fakulty.
Článek 8
Rozhodnutí o přiznání stipendia
(1) Při stanovování konkrétní výše stipendií v rámci řízení o přiznání stipendia 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.
(2) Řízení ve věci přiznání prospěchového stipendia podle čl. 3 se uskutečňuje v prvním stupni na
fakultě, kde je student zapsán do studia. Řízení zahajuje děkan z moci úřední na základě splnění
podmínek daných zákonem, tímto stipendijním řádem a interním předpisem fakulty podle čl. 3 odst. 2
a vydání rozhodnutí je prvním úkonem v tomto řízení.
(3) Řízení ve věci přiznání mimořádného stipendia podle čl. 4 je zahájeno:
a) děkanem, respektive rektorem z moci úřední, pokud přiznání stipendia vychází z interního
předpisu fakulty, respektive ČZU podle čl. 4 odst. 2;
b) děkanem, respektive rektorem z moci úřední, jestliže došlo k naplnění některého z důvodů
uvedených v čl. 4 odst. 1;
c) děkanem, respektive rektorem na základě žádosti studenta o přidělení mimořádného stipendia
podanou písemně na studijní oddělení fakulty, respektive Rektorátu;
(4) Pokud je řízení podle odstavce 3 písm. a) a b) zahájeno z moci úřední, je vydání rozhodnutí prvním
úkonem v tomto řízení.
(5) Pokud je řízení podle odstavce 3 písm. c) zahájeno na žádost studenta, vydá rektor, respektive
děkan rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení. Do této doby se nezapočítává doba, kdy byl student
vyzván k odstranění případných vad podání. Za zahájení řízení je považován den, kdy byla písemná
žádost studenta o přiznání stipendia doručena na studijní oddělení fakulty, respektive Rektorátu.
(6) Řízení ve věci přiznání sociálního stipendia podle čl. 5 je zahájeno dnem podáním písemné žádosti
studenta na studijní oddělení fakulty, na které je student zapsán do studia. Rozhodnutí vydává děkan
fakulty do 30 dnů od zahájení řízení.
(7) Řízení ve věci přiznání ubytovacího stipendia podle čl. 6 je zahájeno z moci úřední na základě
ověření splnění podmínek podle čl. 6; vydání rozhodnutí je prvním úkonem v tomto řízení.
Rozhodnutí vydává rektorem pověřený prorektor.
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(8) Řízení ve věci přiznání doktorského stipendia podle čl. 7 se uskutečňuje na fakultě, na které je
student zapsán do studia. Řízení zahajuje děkan z moci úřední na základě ověření splnění podmínek
stanovených v čl. 7; vydání rozhodnutí je prvním úkonem v tomto řízení.
(9) 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.
(10) Rozhodnutí se v souladu s § 69a odst. 3 zákona doručují studentům zpřístupněním textu
původního rozhodnutí po dobu 90 dnů prostřednictvím informačního systému ČZU ve formě souboru
ke stažení a adresa uvedeného dokumentu se zašle studentovi do jeho e-mailové schránky; za den
doručení a oznámení rozhodnutí se považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí
studentovi v informačním systému ČZU.
(11) Student se proti rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno jeho žádosti, může odvolat ve lhůtě 30 dnů
ode dne jeho oznámení, a to u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolacím orgánem je rektor.
(12) Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí
předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy ČZU a fakult.
Článek 9
Výplata stipendií
(1) Student je povinen při zápisu do studia ve studijním programu uvést 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.
(2) Student je povinen ihned oznámit studijnímu oddělení fakulty, na které je zapsán do studia všechny
skutečnosti, které mají vliv na výplatu stipendia.
(3) Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně na bankovní účty studentů. Ve výjimečných případech
může být z rozhodnutí děkana nebo rektora stipendium vyplaceno hotovostně.
(4) Doktorská, prospěchová a mimořádná stipendia jsou vyplácena zpravidla do desátého dne měsíce,
který následuje po příslušném výplatním období. Sociální a ubytovací stipendia jsou vyplácena
zpravidla k 25. dni měsíce, který následuje po ukončení příslušného rozhodného období.
(5) Výplata stipendií je prováděna zásadně v české měně.
(6) Stipendium se nepřiznává a nevyplácí za období, kdy měl student přerušené studium, za období
následující po dni ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 zákona, nebo za období následující po dni,
ve kterém nastala změna podmínek rozhodných pro přiznání stipendia.
(7) Stipendium, s výjimkou sociálního stipendia, se nemusí přiznat ani vyplácet v případě, že student
neplní své povinnosti podle § 63 zákona nebo v případě, že se student dopustil disciplinárního
přestupku podle § 64 zákona.
(8) Pokud vyjde najevo, že stipendium bylo studentovi vyplaceno neoprávněně, je student povinen
takto poskytnuté stipendium vrátit na základě písemné výzvy ČZU; v případě, že student tuto výzvu
neuposlechne, ČZU dále postupuje v souladu s právními předpisy.
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Článek 10
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Stipendijní řád České zemědělské univerzity v Praze registrovaný Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy dne 5. června 2012 pod čj. 25 181/2012-30.
(2) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem ČZU
dne 20. dubna 2017.
(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

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