ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ DĚKANA
č. 5/2017 ve znění novely č. 1/2019
a 2/2020
Přiznávání stipendií studentům bakalářských a magisterských programů

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení děkana je platné pro Fakultu lesnickou a dřevařskou (dále jen „fakulta“) České
zemědělské univerzity v Praze (dále jen „ČZU“) a stanovuje způsob a pravidla přiznávání a
výplaty stipendií studentům bakalářských a magisterských studijních programů fakulty. Na
studijní obory je po dobu platnosti jejich akreditace nahlíženo jako na studijní programy.
(2) Toto nařízení je zpracováno zejména v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Stipendijním řádem ČZU ze dne 24. dubna 2017
(dále jen „SŘ“).

Článek 2
Druhy stipendií a jejich zdroje
(1) Děkan může studentům fakulty v souladu se zákonem a SŘ přiznat tato stipendia:
a) stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona a čl. 2 odst. 1 písm. a) SŘ za vynikající studijní
výsledky (dále jen „prospěchové stipendium“);
b) stipendium podle § 91 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 4 písm. a) a b) zákona a čl. 2 odst. 1
písm. b) SŘ, (dále jen „mimořádné stipendium“);
c) jiný druh stipendia, pokud je to v souladu se zákonem a SŘ.
(2) Stipendia mohou být vyplácena ze zdrojů uvedených v čl. 2 odst. 2 SŘ.

Článek 3
Prospěchové stipendium
(1) Prospěchové stipendium je vypláceno ze stipendijního fondu fakulty nebo dalších zdrojů podle
čl. 2 odst. 2 SŘ.
(2) Prospěchové stipendium je vypláceno maximálně do výše prostředků dle odst. 1 tohoto nařízení.
(3) Prospěchové stipendium lze přiznat studentům zapsaným na fakultě do studia v bakalářském
nebo magisterském programu v prezenční formě studia. Stipendium podle čl. 3 odst. 8 tohoto
nařízení se přiznává i studentům kombinované formy studia.
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(4) Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno ve dvou úrovních a je
přiznáno studentům na základě studijních výsledků předcházejícího ročníku při splnění
podmínek, uvedených v čl. 3 odst. 6 tohoto nařízení:
a) studentům bakalářských studijních programů:
- ve 2. ročníku podle výsledků 1. ročníku;
- ve 3. ročníku podle výsledků 2. ročníku;
b) studentům magisterských programů:
- v 1. ročníku podle výsledků posledního ročníku bakalářského studia, přičemž pokud
student absolvoval bakalářské studium na jiné univerzitě nebo fakultě s rozdílnou
klasifikační stupnicí, bude proveden výpočet průměru po přepočtení na stupnici ČZU
prostřednictvím klasifikační stupnice ECTS;
- ve 2. ročníku podle výsledků 1. ročníku.
(5) Prospěchové stipendium se přiznává jako pravidelná měsíční částka, vyplácená po dobu
9 měsíců příslušného akademického roku. Za měsíce červenec až září se prospěchové
stipendium nepřiznává a nevyplácí.
(6) Nárok na přiznání stipendia vzniká studentovi prezenčního studia po splnění následujících
podmínek:
a)

b)

v předcházejícím akademickém roce byl studentem fakulty, neměl přerušené studium,
neopakoval ročník ani nestudoval na základě individuálního studijního plánu (dále jen ISP);
v případě výjezdu na stáž úspěšně absolvoval všechny předměty dané studijní smlouvou
nebo studijním plánem, s min. úhrnem 60 kreditů, v rámci toho složil min. 8 zkoušek;
v případě rozložení studia do 2 let je možné stipendium přiznat, ročník se posuzuje jako
celek; student úspěšně splnil všechny předměty, které mu byly v předchozím
akademickém roce předepsány; předepsané zkoušky nebyly uznány z předchozího studia,
přičemž výjimku může udělit děkan. Výsledky uznaných předmětů se započítávají do
průměru známek;
studentovi 1. ročníku magisterského studia bude prospěchové stipendium přiznáno i
v případě, že absolvoval bakalářské studium na jiné fakultě/vysoké škole. Toto stipendium
lze přiznat pouze při prvním studiu v magisterském stupni na fakultě. Děkan může svým
rozhodnutím zastavit vyplácení stipendia podle věty první, pokud student řádně neplní
studijní povinnosti v akademickém roce, ve kterém je stipendium vypláceno.

(7) Výše prospěchového stipendia:
a)

b)

stipendium ve výši 7.000 Kč měsíčně se přiznává studentům, jejichž prostý aritmetický
průměr známek v předcházejícím akademickém roce příslušného studijního programu
nepřesáhl 1,2 včetně;
stipendium ve výši 3.500 Kč měsíčně se přiznává studentům, jejichž prostý aritmetický
průměr známek v předcházejícím akademickém roce příslušného studijního programu je
vyšší než 1,2 a zároveň nižší než 1,5.

(8) 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. 3
odst. 6 SŘ. Toto stipendium je vypláceno jako jednorázové ve výši:
a)
b)

cena rektora: 20.000 Kč;
pochvalné uznání děkana: 10.000 Kč.
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(9) V mimořádných případech může být studentovi prospěchové stipendium odňato, pokud:
a)
b)
c)

student ve stávajícím školním roce hrubě porušil Studijní a zkušební řád ČZU;
student se dopustil přestupku, který byl řešen disciplinární komisí FLD (resp. ČZU);
student ve stávajícím školním roce přerušil studium nebo bylo studium ukončeno.

Článek 4
Mimořádné stipendium
(1) Mimořádné stipendium je vypláceno ze stipendijního fondu fakulty nebo dalších zdrojů podle
čl. 2 odst. 2 SŘ.
(2) Mimořádné stipendium lze přiznat studentům zapsaným na fakultě do studia v bakalářském
nebo magisterském programu, a to z důvodů uvedených v čl. 4 odst. 1 SŘ.
(3) Mimořádné stipendium podle čl. 4 odst. 1 písm. i) SŘ za účast na pedagogické, tvůrčí nebo
poradenské činnosti ČZU, za spolupráci při přípravě a řešení projektů a za mezinárodní
spolupráci (dále jen „stipendium za pomocnou vědeckou činnost na katedře“) bude přiznáno
studentům magisterských studijních programů a studentům druhého a třetího ročníku
bakalářských studijních programů fakulty, kteří byli na pozice mladých vědeckých pracovníků
vybráni na základě výběrového řízení vyhlášeného děkanem fakulty. Za výjimečných okolností
může být na pozici mladého vědeckého pracovníka přijat i student magisterského programu jiné
fakulty ČZU. To je možné pouze se zvláštním písemným schválením děkana fakulty. Podrobnosti
stanoví děkan fakulty ve vyhlášení výběrového řízení. Až na 4 měsíce může být přiznáno
studentovi mimo výběrové řízení, a to zejména pro překlenutí období mezi ukončením činnosti
některého mladého vědeckého pracovníka a ukončením řádného výběrového řízení.
(4) Stipendium za pomocnou vědeckou činnost na katedře se přiznává studentovi ve výši 150 Kč za
odpracovanou hodinu, a to až do výše 6.000 Kč za měsíc.
(5) Stipendium za pomocnou vědeckou činnost na katedře je vypláceno na základě předložených
výkazů odpracovaných hodin, které jsou předkládány studijnímu oddělení fakulty souhrnně za
katedru vždy do 25. dne příslušného kalendářního měsíce. Stipendium může být vypláceno
celoročně.
(6) Mimořádné stipendium za vynikající výsledky dosažené v přijímacím řízení podle čl. 4 odst. 1
písm. o) SŘ bude přiznáno studentům, kteří se zapsali do studia na fakultě, jestliže se jedná o
první studium na ČZU, bude přiznáno:
a)

b)

studentům 1. ročníku, kteří se umístili na předních místech národního nebo krajského kola
středoškolské olympiády nebo středoškolské odborné činnosti akreditované MŠMT podle
Směrnice rektora č. 17/2012. Podle stejných pravidel je posuzována také účast na soutěži
Young People in European Forests (YPEF);
studentům, kterým není přiznáno stipendium podle písm. a) bude přiznáno jednorázové
stipendium na základě výsledků maturitní zkoušky, při splnění podmínky složení všech
předepsaných zkoušek v průběhu zimního semestru 1. ročníku studia na fakultě. Výše
stipendia je stanovena podle průměru známek z maturitní zkoušky:
- průměr známek z předmětů maturitní zkoušky od 1,00 do 1,25 včetně: stipendium ve
výši 10.000 Kč;
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c)
d)

- průměr známek z předmětů maturitní zkoušky od 1,26 do 1,50 včetně: stipendium ve
výši 6.000 Kč;
studentům fakulty, kteří se umístili na prvních třech místech soutěže děkana FLD pro
studenty středních škol, pokud takovou soutěž děkan vyhlásil;
o stipendium podle čl. 4 odst. 7 písm. b) tohoto nařízení žádá student v prvním týdnu
letního semestru podle harmonogramu ČZU.

(7) Mimořádné stipendium na podporu studia studentů fakulty v zahraničí podle čl. 4 odst. 1 písm.
d) SŘ může být přiznáno zejména
a)

studentům studujícím v Double-degree programu fakulty na období studia na
partnerské univerzitě v zahraničí až do výše 15.000 Kč měsíčně nebo jako jednorázová
částka. Toto stipendium se přiznává max. na dobu studia na zahraniční univerzitě
podle platné smlouvy;

b) studentům na studijním pobytu realizovaném v rámci jiných programů (např.
Erasmus+) až do výše 15 000 Kč na semestr při splnění 30 kreditů za zkoušky složené
v rámci pobytu v jednom semestru.
(8) Mimořádné stipendium za vynikající sportovní výsledky, jako podpora vrcholových sportovců a
reprezentantů České republiky, za sportovní reprezentaci ČZU a na úhradu s ní spojených
nákladů (dále jen „sportovní stipendium“) se přizná studentům v souladu se Směrnicí rektora
10/2017.
(9) Mimořádné stipendium podle čl. 4 odst. 1 písm. p) SŘ může být přiznáno zejména za propagaci
FLD a přípravu propagačních akcí, přípravu a pomoc při vzdělávacích akcích a v dalších případech
hodných zvláštního zřetele.
(10) Mimořádné stipendium může být přiznáno členům studentských spolků na FLD za spolkovou
činnost a reprezentaci fakulty, a to do maximální roční výše 80.000 Kč pro studentský spolek.

Článek 6
Přiznávání a výplata stipendia
(1) Přiznávání a vyplácení stipendií se řídí čl. 8 a 9 SŘ.
(2) V odůvodněných výjimečných případech může být stipendium přiznáno i studentům zapsaným
na jiné fakultě ČZU.
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A full text of Decree of the Dean No. 5/2017 as revised in amendment 1/2019
Awarding scholarships to the students of Bachelor and Master Study programmes
UNOFFICIAL TRANSLATION
Article 1
Introductory Provisions
(1) The wording of Article 1, Paragraph 1 is changed as follows: „This Decree of the Dean is valid for
the Faculty of Forestry and Wood Sciences (hereinafter referred to as the CULS) of the Czech
University of Life Science (hereinafter referred to as the CULS) in Prague and sets the way and
rules of awarding and paying scholarships to the students of Bachelor and Master study
programmes of the FFWS. The fields of study are considered to be study programmes for the
period of accreditation validity.“
(2) This Decree is mainly based on Act no. 111/1998 Coll. on Higher Education Institutions and on
Modification and Amendment of other Acts (hereinafter referred to as the Act) and the
Scholarship Rules of the CULS from April 24, 2017 (hereinafter referred to as the SR).

Article 2
A list and financial sources of scholarships
(1) The Dean can award students the following scholarships pursuant to the Act and the SR:
a)

b)
c)

scholarships for excellent study results (hereinafter referred to as merit scholarships)
pursuant to Section 91, paragraph 3, Letter a) of the Act and Article 2, paragraph 1, Letter
a) of the SR;
scholarships pursuant to Section 91, Paragraph 2, Letter b) to e) and Article 2, Paragraph 1,
Letter b) of the SR (hereinafter referred to as extraordinary scholarships);
jany type of scholarship provided it is in accordance with the Act and SR.

(2) Scholarships can be paid from the sources set in Article 2, Paragraph 2 of the SR.

Article 3
Merit scholarships
(1) Scholarships for excellent study results are paid from the scholarship fund of the FFWS or other
sources pursuant to Article 2, paragraph 2 of the SR.
(2) A maximum level of merit scholarships is set in Paragraph 1 of this Decree.
(3) Merit scholarships can be awarded to the students enrolled at the FFWS in Bachelor or Master
full-time study programmes. Scholarships can also be awarded to the students of combined study
programmes pursuant to Article 33, Paragraph 8 of this Decree.
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(4) Merit scholarships are paid in two levels and are awarded to students on the basis of their study
results in the previous year of study provided they have fulfilled conditions set in Article 3,
Paragraph 6 of this Decree:
a)

b)

to the students of Bachelor study programmes:
- in the second year of study on the basis of their results in the first year;
- in the third year of study on the basis of their results in the second year;
to the students of Master study programmes:
- in the first year of study on the basis of their results in the last year of a Bachelor study
programme; if the university or faculty that the student graduated from uses a different
grading scale, it is necessary to calculate a mean value based on the grading scale of the
CULS and that of ECTS;
- in the second year of study on the basis of their results in the first year.

(5) Merit scholarships are awarded as a regular monthly amount of money paid for 9 months of the
respective academic year. There is no awarding and paying scholarships during the months of July,
August and September.
(6) Students can be awarded scholarships if they fulfil the following conditions:
a)

in the previous academic year, they were students of the FFWS, they did not interrupt their
study, they neither repeated the year of study nor developed individual study plans
(hereinafter referred to as ISP); in the event of an internship, they completed all subjects in
the study contract or study plan, totally at least 60 credits, within the framework of which
they passed at least 8 exams; if they divide their study in two years, the scholarship can be
awarded in that the year is assessed as a whole; students completed all the subjects
prescribed in the previous year of study - the exception may be granted by the Dean. The
results of recognized subjects become a part of the grade point average.
b) students of the first year of the Bachelor study programme will be awarded merit
scholarships even if they earned their Bachelor degrees at a different faculty/university.
Such scholarships can be awarded only if it is the first study of the Master study programme
at the FFWS. The payment of scholarships can be terminated by the Dean´s decision
pursuant to the first clause if students do not properly fulfil their study duties in the
academic year in which the scholarships are paid.

(7) The amount of merit scholarships:
a)

b)

The wording of Article 3, Paragraph 7, Letter a), is changed as follows: “Scholarships of
7,000 CZK are monthly awarded to the students whose simple arithmetic grade point
average of the relevant field of study of the programme in the previous academic year was
not higher than 1.2 inclusive”.
scholarships of 3,500 CZK are monthly awarded to the students whose simple arithmetic
grade point average of the relevant field of study of the programme in the previous
academic year was not higher than 1.2 and at the same time lower than 1.5.

(8) A special form of merit scholarships is represented by scholarships linked to awarding the Rector´s
Prize or the Dean´s Mentions of Honour for excellent study results throughout the course of study
pursuant to Article 3, Paragraph 6 of the SR. This scholarship is paid as a one-off reward:
a)
b)

the Rector´s prize: 20,000 CZK;
the Dean´s Mentions of Honour: 10,000 CZK.
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(9) In exceptional cases merit scholarships may be withdrawn from students who:
a)
b)
c)

in the current school year grossly violated the Study and Examination Rules of the CULS;
committed an offence which was dealt with by the Disciplinary Board of the FFWS (or the
CULS);
in the current school year interrupted their study or it was terminated.

Article 4
Extraordinary scholarships
(1) Extraordinary scholarships are paid from the scholarship fund of the FFWS or other sources
pursuant to Article 2, paragraph 2 of the SR.
(2) Extraordinary scholarships can be awarded to students enrolled at the FFWS in Bachelor or Master
study programmes for reasons set in Article 4, paragraph 1of the SR.
(3) Extraordinary scholarships pursuant to Article 4, Paragraph 1, Letter i) of the SR for the
participation in pedagogical, creative or consulting activities of the CULS, for cooperation during
project preparation and solution and international cooperation (hereinafter referred to as a
scholarship for supporting scientific activity at the department) will be awarded to the students
of Master study programmes and the students of the second and third year of Bachelor study
programmes of the FSWS who were selected for the position of young researchers on the basis of
a tender announced by the Dean of the FFWS. Under extraordinary circumstances, the position
of a young scientific researcher can be occupied by a student of a Master programme of another
faculty of the CULS.”. This requires a written approval by the Dean of the FFWS. Details will be
set by the Dean of the Faculty in a tender. A student can be awarded a four-month scholarship
without any tender especially for overcoming the period between the termination of the activity
of some of the young researchers and that of the proper tender.
(4) The scholarship for supporting scientific activities is awarded in the amount of 150 CZK per hour
worked and it can reach the amount of 6.000 CZK per month.
(5) The scholarship for supporting scientific activities at the department is paid on the basis of reports
of hours worked that are always submitted collectively for the whole department to the Study
Department of the FFWS before the 25th of the relevant calendar month. The scholarship can be
paid yearly.
(6) The extraordinary scholarship for excellent results reached in the admission procedure pursuant
to Article 4, Paragraph 1, Letter o) of the SR will be awarded to the students enrolled in study at
the FFWS provided it is the first study at the CULS; the categories of students are as follows:
a)

b)

students of the first year who occupied leading positions in national or regional rounds of
secondary school olympics or secondary school professional activities accredited by the
Ministry of Education, Youth and Sports pursuant to the Rector´s Provision no. 17/2012.
The same rules are applied for the participation in the competition Young People in
European Forests (YPEF);
students who were not awarded any scholarship pursuant to Letter a) will be awarded a
one-off scholarship based on the results of a school leaving examination; at the same time
it is necessary to pass all prescribed examinations in the course of the winter term of the
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c)

d)

first year of study at the FFWS. The amount of the scholarship is based on the grade average
of the school leaving examination:
- the grade average of school leaving examination subjects from 1.00 to 1.25 inclusive: the
scholarship in the amount of 6,000 CZK;
- the grade average of school leaving examination subjects from 1.26 to 1.50 inclusive: the
scholarship in the amount of 6,000 CZK;
students of the FFWS who occupied the first three positions in the FFSW Dean´s
competition for secondary school students if such a competition was announced by the
Dean;
the scholarship pursuant to Article 4, Paragraph 7, Letter b) of this Decree is applied for by
a student in the first week of the summer term in line with the CULS schedule.

(7) The extraordinary scholarship to promote study of FFWS students abroad pursuant to Article 4,
Paragraph 1, Letter d) of the SR can be awarded especially to:
a)

the students studying in the FFWS Double-degree programme for the period of study at
the partner university abroad up to the amount of 15,000 monthly or as a one-off sum. This
scholarship is awarded for a maximum of the period of study at a foreign university in line
with a valid contract;

b)

the students on a study visit effected within the framework of other programmes (for
example Erasmus+) up to the amount of 15,000 CZK per term if 30 credits for the
examinations passed in one term within the study stay are reached.

(8) The extraordinary scholarship for excellent sport results, as a support of top sportsmen and
representatives of the Czech Republic, as a compensation for CULS sport representation and for
covering its costs (hereinafter referred to as a sport scholarship) is awarded to students in line
with the Rector´s Provision 10/2017.
(9) Extraordinary scholarships can be awarded, in accordance with Article 4, Paragraph 1, Letter p),
especially for promoting the FFWS and for the preparation of promotional events, the preparation
and assistance in training events and in other cases that are worth being taken into consideration
(10) The extraordinary scholarships can be awarded to FFWS student association members for
activities in associations and FFWS representation in a maximum of 80,000 CZK per association
per year.

Article 6
Awarding and paying scholarships
(1) Awarding and paying scholarships are based on Articles 8 and 9 of the SR.
(2) In justified exceptional cases scholarships can be awarded to the students enrolled at another
CULS faculty.
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