Vnitřní předpisy Českého vysokého učení technického 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
4. dubna 2006 pod čj. 10 006/2006-30 Stipendijní řád Českého vysokého učení technického v Praze.
Změny
Stipendijního řádu Českého vysokého učení technického v Praze byly registrovány
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne
25. března 2008 pod čj. 5 942/2008-30, dne 3. března 2009 pod čj. 4 585/2009-30, dne 6. srpna 2014 pod
čj. MSMT-28478/2014 a dne 13. ledna 2015 pod čj. MSMT-1030/2015.

IV.
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
STIPENDIJNÍHO ŘÁDU
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE
ZE DNE 13. LEDNA 2015
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento stipendijní řád Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“) v souladu s § 62 odst. 1
písm. i) a § 91 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“) upravuje poskytování stipendií studentům
všech bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na fakultách a na
ČVUT.
Článek 2
Druhy stipendií a jejich zdroje
1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia:
a) stipendium za vynikající studijní výsledky podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona (dále jen „prospěchové
stipendium“),
b) účelové stipendium podle § 91 odst. 2 písm. b) až d) a odst. 4 písm. a) a b) zákona,
c) stipendium v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 3 zákona, (dále jen „sociální
stipendium“),
d) doktorské stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona,
e) ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona.
2. Stipendia jsou hrazena z těchto zdrojů:
a)

z dotace nebo z příspěvku ze státního rozpočtu,

b) ze stipendijního fondu ČVUT,
c)

z grantů a projektů,

d) z účelových darů,
e)

ze zisku doplňkové činnosti.

3. Stipendium může být přiznáno jako jednorázové nebo jako měsíční částka vyplácená po stanovenou dobu
akademického roku. Studentům studijních programů uskutečňovaných na fakultách přiznává stipendia děkan,
studentům studijních programů uskutečňovaných na ČVUT přiznává stipendia rektor. Rektor může přiznat
studentům stipendia podle čl. 4 odst. 2 písm. f).
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Článek 3
Prospěchové stipendium
1. Prospěchové stipendium lze přiznat studentům bakalářských a magisterských studijních programů
akreditovaných na ČVUT za vynikající studijní výsledky dosažené v rozhodném úseku studia, kterým je
semestr nebo akademický rok.
2. Prospěchové stipendium může být přiznáno pouze studentovi, který v semestru nebo akademickém roce, ve
kterém mu vznikne nárok na prospěchové stipendium,
a)

je studentem ČVUT podle § 61 zákona,

b) studuje ve standardní době studia, nebo studuje ve standardní době studia prodloužené nejvýše
o jeden rok, pokud studoval nejméně jeden semestr na zahraniční vysoké škole v rámci programů
spoluorganizovaných ČVUT a o stipendium písemně požádá,
c)

splnil předepsaná kritéria pro přiznání stipendia.

3. Prospěchové stipendium lze přiznat i studentům ČVUT za rozhodný úsek studia absolvovaný na jiných
fakultách nebo jiných vysokých školách, kterým absolvované předměty byly uznány děkanem nebo rektorem
a o stipendium písemně požádá.
4. Prospěchové stipendium lze studentům studijního programu, který navazuje na bakalářský studijní program,
přiznat i za studium v předchozím bakalářském studijním programu. V případě absolvování předchozího
bakalářského studia na jiné vysoké škole o stipendium student písemně požádá.
5. Prospěchové stipendium lze studentovi přiznat nejdéle po dobu deseti měsíců akademického roku, ve kterém
student má nárok na stipendium, a to mu bylo přiznáno děkanem nebo rektorem. Prospěchové stipendium se
nepřiznává za červenec a srpen.
6. Pokud student v akademickém roce vypracovává pouze diplomovou nebo bakalářskou práci a skládá státní
závěrečnou zkoušku, lze mu přiznat stipendium nejdéle po dobu pěti měsíců tohoto akademického roku.
7. Prospěchové stipendium může být přiznáno jako jednorázové nebo jako měsíční částka vyplácená po
stanovenou dobu akademického roku.
8. Termíny výplaty prospěchových stipendií stanoví děkan nebo rektor.
9. Kritériem pro stanovení výše prospěchového stipendia je vážený studijní průměr studenta počítaný podle
Studijního a zkušebního řádu ČVUT z absolvovaných předmětů v rozhodném období.
10. V daném semestru nebo akademickém roce má student nárok na prospěchové stipendium za vynikající
studijní výsledky dosažené v předchozím semestru nebo akademickém roce, jestliže v rozhodném úseku tj.
v semestru (akademickém roce), za který se stipendium uděluje:
a) získal minimálně 30 kreditů (60 kreditů) z absolvovaných předmětů,
b) počet klasifikovaných předmětů v semestru nebo akademickém roce měl větší nebo roven 4, případně 8,
c) vážený studijní průměr za uvedený semestr nebo akademický rok měl menší nebo roven 1,50,
d) studoval v prezenční nebo kombinované formě a standardní době studia podle § 61 a § 44 odst. 2 písm. e)
a odst. 4 zákona.
11. Děkan nebo rektor stanoví rozhodný úsek studia a po vyjádření akademického senátu fakulty nebo
Akademického senátu ČVUT stanoví výši prospěchového stipendia.
12. Studentům, které ČVUT vysílá ke studiu na jinou vysokou školu, může děkan nebo rektor zmírnit kritéria
uvedená v odstavci 10 písm. a) a b).
13. Pokud bylo studentovi vyplaceno prospěchové stipendium neoprávněně, je povinen toto stipendium vrátit.
Článek 4
Účelová stipendia
1. Účelové stipendium může být přiznáno studentům bakalářských a magisterských studijních programů
nebo doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia s výjimkou případů
uvedených v čl. 8.
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2. Účelové stipendium může být přiznáno:
a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí (dále jen „tvůrčí“)
výsledky přispívající k prohloubení znalostí (účast na vědeckém projektu, vědeckovýzkumné činnosti na
pracovišti a dalších aktivitách),
b) za zcela výjimečné studijní výsledky, za absolvování studijního programu s hodnocením prospěl
s vyznamenáním nebo s pochvalou nebo za zkrácení doby studia oproti doporučenému časovému plánu,
c) jako sociální příspěvek,
d) na podporu studia studentů ČVUT v zahraničí,
e) na podporu studia cizinců v České republice,
f) v dalších případech zvláštního zřetele hodných, zejména:
 za odborné vědecké publikace v prestižních zahraničních časopisech,
 na podporu odborných praxí, exkurzí studentů, účasti v soutěžích a jiných aktivitách souvisejících
s činností ČVUT,
 za úspěšnou reprezentaci ČVUT a příkladné občanské činy,
 za sportovní reprezentaci ČVUT, za sportovní výsledky a sportovní činnosti mimo ČVUT při splnění
podmínky, že student studuje ve standardní době studia nebo ji překračuje nejvýše o jeden rok,
g) jako mimořádná cena; podmínky pro její přiznání stanoví poskytovatel,
h) na ubytování studentů,
i) na základě předem zveřejněných kriterií na podporu výzkumné činnosti studentů magisterských
a doktorských studijních programů,
j) studentům za vynikající výsledky dosažené v přijímacím řízení.
3. Účelová stipendia přiznává děkan nebo rektor na základě žádosti studenta nebo návrhu rektora, děkana,
prorektorů nebo proděkanů a vedoucích pracovišť. Účelové stipendium může být přiznáno i opakovaně.
4. Účelové stipendium může být přiznáno jako jednorázové nebo jako měsíční částka vyplácená po stanovenou
dobu akademického roku.
5. Termíny výplaty účelových stipendií stanoví děkan nebo rektor.
Článek 5
Sociální stipendia
1. Sociální stipendium podle čl. 2 odst. 1 písm. c) se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě,
jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního
minima rodiny a koeficientu 1,5 .
2. Sociální stipendium je přiznáno po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který student
splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, s výjimkou července a srpna.
3. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální
podpory České republiky, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za
kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.
4. Výplata sociálních stipendií je prováděna na základě Směrnice kvestora v souladu s pravidly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) pro poskytování příspěvků a dotací vysokým
školám.
Článek 6
Doktorská stipendia
1. Doktorské stipendium je přiznáno studentům doktorských studijních programů prezenční formy studia. Je
vypláceno po standardní dobu studia. Doktorské stipendium má dvě části:
a) nárokovou - pravidelnou měsíční částku vyplácenou v průběhu celého akademického roku,
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b) nenárokovou - přiznávanou za vynikající výsledky v pedagogické a tvůrčí činnosti.
2. Stipendium podle odstavce 1 písm. a) je přiznáno ve výši 140 až 200 % základu měsíčně. Výši stipendia
v rámci tohoto rozmezí stanoví pro daný akademický rok rektor. Pokud student neplní studijní povinnosti
vyplývající z individuálního studijního plánu, může děkan, nebo rektor na podnět oborové rady stipendium
snížit.
3. 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 tak, aby nebyl překročen celkový objem přidělených účelových prostředků na doktorská
stipendia.
Článek 7
Ubytovací stipendium
1. Ubytovací stipendium je přiznáno studentům, kteří splňují podle údajů ze systému Sdružených informací
matrik studentů (dále jen „SIMS“) k datu příslušného sběru dat do SIMS před výplatním termínem podmínky
pro jeho přiznání. Kritéria pro přiznání ubytovacího stipendia stanoví rektor po projednání v Akademickém
senátu ČVUT v návaznosti na podmínky použití příspěvku poskytovaného ministerstvem.
2. Výplata ubytovacích stipendií je prováděna zpětně čtvrtletně na základě Směrnice kvestora.
Článek 8
Případy, kdy stipendium nelze přiznat
Stipendium nelze studentovi přiznat:
a) po dobu přerušení studia, kdy podle zákona není studentem,
b) při nesplnění podmínky disciplinární bezúhonnosti, s výjimkou sociálního stipendia podle čl. 2 odst. 1
písm. c); studentu byla v době kratší než tři měsíce před termínem posuzování udělena sankce napomenutí
a běží mu lhůta k osvědčení při podmínečném vyloučení ze studia.
Článek 9
Stipendia z dotace nebo z příspěvku ze státního rozpočtu
1. Finanční prostředky určené k výplatě stipendií z dotace nebo z příspěvku ze státního rozpočtu schvaluje
v rámci rozpočtu ČVUT:
a) Akademický senát fakulty pro studenty studijních programů uskutečňovaných na fakultách,
b) Akademický senát ČVUT pro studenty studijních programů uskutečňovaných na ČVUT.
2. Stipendia z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu mohou být přiznána pouze v souladu s § 91 zákona.
Článek 10
Stipendia z dalších zdrojů
1. Stipendia mohou být dále hrazena ze zdrojů podle čl. 2 odst. 2 písm. b) až e).
2. Prostředky ze stipendijního fondu ČVUT a zisku doplňkové činnosti jsou určeny na posílení prostředků na
stipendia z dotace nebo z příspěvku ze státního rozpočtu podle čl. 2 odst. 2 písm. a).
3. Prostředky z grantů a projektů mohou být přiznávány jako účelové stipendium podle pravidel poskytovatele.
4. Účelové dary mohou být v souladu se záměry poskytovatele převedeny do stipendijního fondu ČVUT, nebo
mohou být přiznány jako účelové stipendium podle pravidel poskytovatele.
Článek 11
Rozhodování o přiznání stipendia
1. Na rozhodování o přiznání stipendia se v rámci rozhodování o právech a povinnostech studentů vztahují
ustanovení § 68 zákona a další vnitřní předpisy ČVUT v Praze.
2. Vyjádření k žádosti o přiznání stipendia musí být vydáno do 30 dnů ode dne přijetí žádosti.
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3. Vyjádření vydává formou rozhodnutí děkan, nebo rektor. Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně, musí
obsahovat odůvodnění rozhodnutí a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání.
4. Rozhodnutí se studentovi doručuje do vlastních rukou prostřednictvím studijního oddělení.
5. Nebude-li možné tímto způsobem rozhodnutí do 30 dnů doručit, náhradní doručení rozhodnutí se provede
formou zveřejnění na úřední desce fakulty nebo ČVUT. Vyvěšení se provádí po dobu 15 dnů, přičemž dnem
doručení je osmý den po vyvěšení. Součástí jmenného seznamu je výzva k převzetí rozhodnutí na studijním
oddělení.
6. Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno, požádat o přezkoumání rozhodnutí.
Žádost se podává písemně a student v ní uvede své jméno a příjmení, kontaktní adresu, název studijního
programu a název fakulty nebo součásti uskutečňující tento program a dále stručné důvody své žádosti nebo
důvody nesouhlasu s rozhodnutím. Na závěr žádosti připojí datum vyhotovení a vlastnoruční podpis.
7. O přezkoumání rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia žádá student rektora nebo v případě, že
rozhodoval děkan, rektora prostřednictvím děkana.
8. Rozhodnutí rektora ve věci přezkoumání je konečné. Vyhotovuje se písemně a obsahuje:
a) rozhodnutí,
b) jeho odůvodnění,
c) poučení o skutečnosti, že rozhodnutí je konečné,
d) údaj o tom, který orgán jej vydal,
e) datum vydání rozhodnutí,
f) číslo jednací, pod nímž je rozhodnutí evidováno,
g) úřední razítko ČVUT,
h) podpis rektora nebo jím pověřeného zástupce.
Článek 12
Společná a závěrečná ustanovení
1. Student je povinen studijnímu oddělení oznámit změnu rozhodných skutečností pro přiznání stipendia písemně
nejpozději do 30 dnů ode dne nastalé skutečnosti.
2. Stipendijní řád Českého vysokého učení technického v Praze registrovaný ministerstvem dne 10. června 2005
pod čj. 20608/2005-30 se zrušuje.
3. Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem ČVUT dne
29. března 2006.
4. Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem.
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***
Změny Stipendijního řádu Českého vysokého učení technického v Praze byly schváleny podle § 9 odst. 1
písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze
dne 27. února 2008, dne 18. února 2009, dne 25. června 2014 a dne 17. prosince 2014.
Změny Stipendijního řádu Českého vysokého učení technického v Praze nabývají platnosti podle § 36 odst. 4
zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., v. r.
rektor
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