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II. Z M Ě N Y                                                                             

S T I P E N D I J N Í H O  Ř Á D U 

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 

 
 

Článek 1 
 
 

Stipendijní řád Českého vysokého učení technického v Praze1 se mění takto: 
 
1. V čl. 3 odstavec 4 zní: 

 
„(4) Prospěchové stipendium lze studentovi studijního programu, který navazuje na bakalářský 

studijní program, přiznat i za studium v předchozím bakalářském studijním programu. 
V případě absolvování předchozího studia v bakalářském studijním programu na jiné 
vysoké škole o stipendium student písemně požádá.“. 

 
2. Článek 6 včetně nadpisu zní: 

 
„Článek 6 

Doktorská stipendia 
 

(1)  Doktorské stipendium je přiznáno studentům doktorských studijních programů. Doktorské 
stipendium má tři části: 

 
a)  nárokovou měsíční - pravidelnou měsíční částku vyplácenou v průběhu celého 

akademického roku, 
 

b)  nenárokovou - přiznávanou za vynikající výsledky v pedagogické a tvůrčí činnosti, 
účast na řešení výzkumných projektů nebo odevzdání disertační práce před 
uplynutím standardní doby studia,  
 

c) nárokovou roční – jednorázovou částku vyplácenou se stipendiem za měsíc prosinec. 
 

(2)  Stipendium podle odstavce 1 písm. a) je přiznáno v měsíční výši stanovené příkazem rektora 
vydaném po projednání ve studentské komisi AS ČVUT. 

 

                                                      
1 Stipendijní řád ČVUT registrovaný MŠMT dne 1. září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017 ve znění I. Změn. 
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(3)  Stipendium podle odstavce 1 písm. c) přiznává děkan, nebo rektor jako jednorázové za měsíc 

prosinec, pokud průměrná měsíční částka všech doktorandovi vyplacených stipendií podle 
odstavce 1 písm. a) a b) v daném roce nedosahuje minimální meze 12 000 Kč na měsíc studia 
v prezenční formě, a to v takové výši, aby této meze dosáhla. 

 
(4)  Stipendium podle odstavce 1 písm. b) přiznává děkan, nebo rektor na návrh školitele, 

vedoucího katedry, ústavu nebo oborové rady jako jednorázové nebo jako měsíční částku 
vyplácenou po stanovenou dobu akademického roku. 

 
(5)  Pokud student neplní studijní povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu, 

vnitřního předpisu ČVUT nebo Řádu doktorského studia může děkan, nebo rektor stipendium 
podle odstavce 1 písm. a) a c) snížit. 

 
(6)  Stipendium podle odstavce 1 písm. a) a c) se vyplácí pouze studentům prezenční formy 

studia zapsaným ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce a je vypláceno 
po dobu studia, která nepřekročí standardní dobu studia; do této doby studia se započtou 
všechny doby předchozích neúspěšných studií v doktorských studijních programech.“. 

 
3. V čl. 8 písmeno b) zní: 

 
„b)  při nesplnění podmínky disciplinární bezúhonnosti (s výjimkou sociálního či ubytovacího 

stipendia) v případech, kdy studentu byla udělena sankce napomenutí nebo sankce 
podmínečného vyloučení ze studia.“. 

 
4.  V čl. 11 odstavec 8 zní: 

 
„(8) Rozhodnutí rektora o odvolání je konečné, vyhotovuje se písemně.“. 
 
 

Článek 2 
Přechodná ustanovení 

 
 
Pro účely výpočtu průměrné měsíční částky všech vyplacených stipendií podle čl. 6 odst. 3, se bude 
v roce 2019 vycházet pouze z období od 1. srpna 2019 do 31. prosince 2019. Vyplacení 
jednorázového stipendia podle čl. 6 odst. 1 písm. c) za období roku 2019 bude vycházet pouze 
z průměru stanoveného podle předchozí věty. 
 
 

Článek 3 
 
 
(1)  Tyto změny Stipendijního řádu Českého vysokého učení technického v Praze byly schváleny 

podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 19. června 
2019. 

 
(2)  Tyto změny Stipendijního řádu Českého vysokého učení technického v Praze nabývají platnosti 

podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

(3)  Tyto změny nabývají účinnosti 1. srpna 2019. 
 
 
 
 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r. 
rektor 


