Nařízení děkana č. 4/2018
Stanovení výše stipendií studentů doktorských studijních programů
Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Nařízení děkana je platné pro Technickou fakultu (dále jen „TF“) České zemědělské
univerzity v Praze.
(2) Nařízení děkana je zpracováno v souladem se zákonem č. 111/1998 sb., o vysokých
školách, ve znění pozdějších předpisů a Stipendijním řádem České zemědělské
univerzity v Praze ze dne 24. dubna 2017.
Článek 2
Základní stipendia
(1) Pravidelná měsíční částka, vyplácená v průběhu celého akademického roku studentům
v prezenční formě studia doktorského studijního programu, je vyplácena v souladu se
Stipendijním řádem ČZU v Praze po standardní dobu studia na základě plnění
individuálního studijního plánu pod vedením školitele.
(2) Do standardní doby se započítávají všechna předchozí doktorská studia dokončená
i nedokončená.
(3) Studentům v prvním ročníku doktorského studijního programu je základní stipendium
stanoveno ve výši 9.000,- Kč.
(4) Studentům druhého ročníku doktorského studijního programu, v případě splnění
individuálního studijního plánu, je zvýšeno stipendium o částku 1.000,- Kč měsíčně,
nejvýše však na 10.000,- Kč měsíčně.
(5) Studentům třetího a vyššího ročníku doktorského studijního programu, v případě
splnění individuálního studijního plánu, je zvýšeno stipendium o částku 1.000,- Kč
měsíčně, nejvýše však na 11.000,- Kč měsíčně.
(6) Studentům doktorského studijního programu po složení Státní doktorské zkoušky je
stipendium zvýšeno o 1.000,- Kč měsíčně, nejvýše však na 12.000,- Kč.
Článek 3
Mimořádná stipendia
(1) Za nadstandardní zapojení do výuky. Uděluje se čtvrtletně dle přímé výuky, při
organizaci státnicích závěrečných zkoušek i přijímacích zkoušek, praxích a terénních
cvičeních.
(2) Průběžně za publikační výstupy evidované v databázi WoS nebo Scopus. Hodnotí se
pouze publikace zadané v aplikaci CV s afilací k Technické fakultě ČZU v Praze. Výše
mimořádného stipendia je vypočítána dle bodové hodnoty publikace podle hodnocení
RVVI, za jeden RIV bod 400,- Kč, a podle poměrného podílu na publikaci.
(3) Za aktivní vystoupení na zahraničních konferencích.
(4) Na podporu studia a stáží v zahraničí.

(5) Na návrh navrhovatele IGA nebo CIGA projektů z finančních zdrojů přidělených v rámci
daného projektu.
Článek 4
Sankce
(1) V případě neplnění studijního plánu bude za každou, v termínu nesloženou zkoušku
a dalších povinností vyplývající z individuálního studijního plánu, sníženo stipendium
o 1.000,- Kč měsíčně a to až do konce kalendářního měsíce, v němž bude zkouška
složena. Termíny pro kontrolu složení zkoušek jsou stanoveny za zimní semestr ke dni
28.2 a za letní semestr ke dni 30.9.
(2) Při neplnění dalších povinností daných studijním a zkušebním řádem, např.
neodevzdání studijního plánu, metodiky disertační práce apod., rozhoduje o krácení
stipendia děkan TF, a to na základě návrhu proděkana pro vědu a výzkum TF.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Student pobírající jakoukoliv formu stipendia je povinen vést evidenci o své pracovní
činnosti. Tato evidence slouží jako podklad pro kontrolu studijních a dalších povinností
studenta a je k dispozici školiteli, vedoucímu katedry školicího pracoviště, proděkanovi
pro vědu a výzkum TF a děkanovi TF.
(2) Toto nařízení ruší dopis děkana TF doktorandům ze dne 1. 3. 2012.

V Praze, dne 11. 5. 2018

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
Děkan TF

