NAŘÍZENÍ ŘEDITELE
č. 4/2017

PŘIZNÁNÍ PROSPĚCHOVÉHO STIPENDIA NA IVP

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Nařízení ředitele č. 4/2017 Přiznání prospěchového stipendia na IVP (dále jen „nařízení ředitele“)
je interním předpisem Institutu vzdělávání a poradenství podle článku 3 odst. 2 Stipendijního řádu
České zemědělské univerzity v Praze a vztahuje se na poskytování stipendií studentům zapsaným do
studia na IVP, kteří splnili podmínky pro přiznání prospěchového stipendia v článku 2.
(2) Na rozhodování o právech a povinnostech studenta jakožto účastníka řízení ve věci přiznání
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 prospěchového stipendia
(1) Prospěchové stipendium lze přiznat studentům zapsaným na IVP do studia v bakalářských
studijních programech v prezenční formě studia, pokud splnili následující kritéria:
a) studijní průměr z vykonaných zkoušek předepsaného učebního plánu v daném ročníku studia
dosáhl výše max. 1,20 včetně;
b) úspěšně vykonali všechny studijní povinnosti stanovené v učebním plánu daného ročníku
studia (tj. získali maximální počet ECTS v daném ročníku, neopakovali studium žádného
předmětu, neopakovali ročník studia);
c) nestudují v individuálním studijním plánu.
(2) Prospěchové stipendium lze přiznat studentům zapsaným na IVP do studia v bakalářských
studijních programech v prezenční a také kombinované formě studia na základě doporučení komise
státní závěrečné zkoušky a to za vynikající studijní výsledky v průběhu celého studia (podle čl. 21
Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech
České zemědělské univerzity v Praze). Jedná se o zvláštní formu prospěchového stipendia, které je
spojené s udělením ceny rektora nebo pochvalného uznání ředitele v těchto případech a za těchto
podmínek:
a) cena rektora: jestliže student bakalářského studijního programu prospěl u státní závěrečné
zkoušky s vyznamenáním a současně dosáhl za celé studium studijního průměru do 1,20
včetně;
b) pochvalné uznání ředitele: jestliže student bakalářského studijního programu prospěl u státní
závěrečné zkoušky s vyznamenáním a současně dosáhl za celé studium studijního průměru
do 1,50 včetně;
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Článek 3
Rozhodnutí o přiznání stipendia
(1) Prospěchové stipendium může být přiznáno jako jednorázové nebo jako pravidelná měsíční částka
po stanovenou dobu akademického roku, maximálně však po dobu 9 měsíců příslušného
akademického roku. Za měsíce červenec až září se prospěchové stipendium nepřiznává a nevyplácí.
(2) Řízení ve věci přiznání prospěchového 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 stipendia
(1) Výše prospěchového stipendia podle článku 2 odst. 1 je stanovena na částku 500 Kč/měsíc.
Uvedená částka platí pro akademický rok 2017/2018 a akademické roky následující, nebude-li vydáno
nové nařízení ředitele, které by stanovenou částku změnilo.
(2) Výši prospěchového stipendia podle článku 2 odst. 2 stanovuje ředitel IVP podle svých finančních
zdrojů a možností IVP, z výše a účelu poskytnutých a disponibilních zdrojů a počtu studentů, kteří
splnili podmínky pro přiznání tohoto stipendia.
(3) Prospěchové 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 prospěchového 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 po schválení AS ČZU podle článku 3 odst. 2 Stipendijního řádu
ČZU.
(2) Nařízení ředitele nabývá účinnosti dne 1. září 2017
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