NAŘÍZENÍ ŘEDITELE
č. 5/2017

PŘIZNÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO STIPENDIA NA IVP
ZA SPLNĚNÍ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NEBO ZA VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY
DOSAŽENÉ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Nařízení ředitele č. 5/2017 Přiznání mimořádného stipendia na IVP za splnění vybraných kritérií
pro přijetí ke studiu nebo za vynikající výsledky dosažené v přijímacím řízení (dále jen „nařízení
ředitele“) je interním předpisem Institutu vzdělávání a poradenství v souladu s článkem 4 odst. 2
Stipendijního řádu České zemědělské univerzity v Praze, kterým se upravují podmínky pro přiznání
mimořádného stipendia na IVP za splnění vybraných kritérií pro přijetí ke studiu nebo za vynikající
výsledky dosažené v přijímacím řízení (dále jen „mimořádné stipendium“).
(2) Nařízení ředitele se vztahuje na poskytování mimořádných stipendií studentům zapsaným do
studia na IVP v bakalářských studijních programech v prezenční nebo kombinované formě studia,
kteří splnili podmínky pro přiznání mimořádného stipendia v článku 2.
(3) Na rozhodování o právech a povinnostech studenta jakožto účastníka řízení ve věci přiznání
mimořádného stipendia se vztahují příslušná ustanovení Stipendijního řádu České zemědělské
univerzity v Praze a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„správní řád“).
Článek 2
Podmínky pro přiznání mimořádného stipendia
(1) Mimořádné stipendium lze přiznat studentům zapsaným do studia na IVP v bakalářských
studijních programech v prezenční nebo kombinované formě studia, kteří splnili následující vybraná
kritéria pro přijetí ke studiu:
a) byli přijati bez přijímací zkoušky na základě směrnice rektora ČZU 17/2012, tj. byli úspěšnými
řešiteli z krajského a celostátního kola soutěží typu A dle vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb.,
b) nebo byli přijati bez přijímací zkoušky, protože byli úspěšnými absolventy tzv. AP Exams
v oblasti sociálních věd, konkrétně oboru psychologie.
(2) Mimořádné stipendium lze přiznat také studentům zapsaným do studia na IVP v bakalářských
studijních programech v prezenční nebo kombinované formě studia, kteří dosáhli vynikajících
výsledků v přijímacím řízení na základě následujícího kritéria: dosáhli maximálního bodového zisku
určeného pro celkový výsledek přijímací zkoušky (tj. maximální bodové hodnocení jako součet všech
částí přijímací zkoušky) pro vybraný studijní obor.
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Článek 3
Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia
(1) Mimořádné stipendium podle čl. 2, odst. 1, písm. a) je přiznáno úspěšnému řešiteli na základě
nástupu ke studiu měsíčně v průběhu prvního ročníku, vždy se zpětnou platností.
(2) Mimořádné stipendium podle č. 2, odst. 1, písm. b) a podle čl. 2, odst. 2 je přiznáno úspěšnému
řešiteli na základě nástupu ke studiu jednorázově.
(3) Řízení ve věci přiznání mimořádného stipendia se uskutečňuje v prvním stupni na IVP, kde je
student zapsán do studia. Řízení zahajuje ředitel z moci úřední na základě splnění podmínek podle čl.
2 a vydání rozhodnutí je prvním úkonem v tomto řízení.
Článek 4
Výplata mimořádného stipendia
(1) Výši mimořádného stipendia podle čl. 2, odst. 1, písm. a) stanovuje Směrnice rektora ČZU 17/2012
podle článku 5.
(2) Výši mimořádného stipendia podle č. 2, odst. 1, písm. b) a podle čl. 2, odst. 2 stanovuje ředitel IVP
podle finančních zdrojů a možností IVP, z výše a účelu poskytnutých a disponibilních zdrojů a počtu
studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání tohoto stipendia.
(3) Mimořádné stipendium je vypláceno zpětně, zpravidla do desátého dne měsíce, který následuje
po příslušném výplatním období.
(4) Student je povinen při zápisu do studia ve studijním programu uvést číslo bankovního účtu pro
výplatu jemu přiznaného stipendia, a to vložením tohoto čísla v rámci informačního systému ČZU;
student je povinen při změně čísla bankovního účtu pro výplatu jemu přiznaného stipendia tento údaj
v informačním systému ČZU aktualizovat bez zbytečného odkladu.
(5) Na výplatu mimořádného stipendia studenta se vztahují další příslušná ustanovení čl. 9
Stipendijního řádu České zemědělské univerzity v Praze.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Nařízení ředitele nabývá platnosti dnem vyhlášení.
(2) Nařízení ředitele nabývá účinnosti dne 1. září 2017
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