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č.j. 09/0177/18                       Vodňany, 12. 2. 2018 
  

Opatření děkana č. 4/2018 
Mimořádné stipendium pro nadané studenty 

 
V souladu s Rozhodnutím děkana FROV JU č. 12/2017 „Podrobnosti k uplatnění stipendijního řádu JU 
na FROV JU“ (Článek 7), Stipendijním řádem JU v platném znění a zákona č.111/1998 Sb. o vysokých 
školách (dále jen zákona) upravuji pravidla pro získání mimořádného stipendia pro rozvoj nadaných 
studentů na naší fakultě (dále jen stipendium).   
  

Článek 1 
Účel stipendia 

Vědecké, pedagogické, praktické, ale zejména mezinárodní zaměření fakulty se bez inteligentních, 
pracovitých a obětavých studentů neobejde. Rovněž praxe po nás chce budoucí lídry svých oborů. 
Stipendium má podporovat a přitáhnout do studentských řad fakulty schopné a pracovité studenty a 
motivovat takové studenty k užší spolupráci s naší fakultou. Stipendium má nadaným studentům 
umožnit získat vlastním přičiněním dobré finanční zajištění alespoň po část studia na FROV JU. Moto 
rozhodnutí: Nadaný, schopný a pracovitý student netrpí na naší fakultě existenčními problémy.  
   

Článek 2 
Fond stipendia 

Za účelem vyplácení mimořádných stipendií pro nadané studenty je zřízen Fond mimořádného 
stipendia pro nadané studenty (dále jen fond). Fond má samostatný kalkulační úsek a je naplňován 
především z darů či hospodářské činnosti fakulty.   
  

Článek 3 
Nárok na stipendium 

1) Na stipendium mají nárok studenti bakalářských (2. a 3. rok studia) a navazujících magisterských 
studijních programů (1. a 2. rok studia) na FROV JU, kteří si v předchozím akademickém roce na FROV 
JU zapsali předměty v celkovém objemu alespoň 60 kreditů a dosáhli vážený studijní průměr nejvýše 
1,5. Limit 60 kreditů se nevztahuje na studenty, kteří po řádném ukončení studia v bakalářském 
studijním programu pokračují ve studiu v magisterském studijním programu navazujícím na 
bakalářský studijní program. V tomto případě nesmí ale takový student studovat bakalářský studijní 
program déle než 3 roky.    
2) Výše stipendia bude odstupňována podle prospěchu a aktivity studentů, přičemž bude možné 
získat dvojnásobek základu, 1,5 násobek základu, nebo pouze základ stipendia při splnění ukazatelů a 
umístění se v pořadí odměňovaných žadatelů, a to následovně:  
 
a) Dvojnásobek základu:  

 Vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,00 – 1,20.  

 Splnění alespoň jedné z následujících aktivit: 

o významné zapojení se do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin 
(bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec bakalářské/magisterské práce),  

o předložení rukopisu k publikování nebo aktivní prezentování vlastních výsledků na 
konferenci,  

o zahraniční studijní pobyt v délce minimálně 1 semestru (získání 18 ECTS kreditů). 

 Splnění alespoň dvou z následujících aktivit:  
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o zapojení se do výstav a propagací fakulty, 

o pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě, 

o výrazný sportovní či jiný úspěch pod záštitou JU nebo FROV JU.  
b) Jeden a půl násobek základu:  

 Vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,21 – 1,50.  

 Splnění alespoň jedné z následujících aktivit: 

o významné zapojení se do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin 
(bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec bakalářské/magisterské práce),  

o předložení rukopisu k publikování nebo aktivní prezentování vlastních výsledků na 
konferenci,  

o zahraniční studijní pobyt v délce minimálně 1 semestru (získání 18 ECTS kreditů). 

 Splnění alespoň dvou následujících aktivit:  

o zapojení se do výstav a propagací fakulty, 

o pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě, 

o výrazný sportovní či jiný úspěch pod záštitou JU nebo FROV JU.  
 
c) Základ:  

 Vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,00 – 1,50.  

 Splnění alespoň jedné z následujících aktivit: 

o významné zapojení se do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin 
(bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec bakalářské/magisterské práce),  

o předložení rukopisu k publikování nebo aktivní prezentování vlastních výsledků na 
konferenci,  

o zahraniční studijní pobyt v délce minimálně 1 semestru (získání 18 ECTS kreditů). 

 Splnění alespoň jedné z následujících aktivit: 

o zapojení se do výstav a propagačních akcí fakulty,  
o pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě, 
o výrazný sportovní či jiný úspěch studenta pod záštitou JU nebo FROV JU.  

 
3) Počet přidělovaných mimořádných stipendií pro nadané studenty pro daný akademický rok je 
limitován. Počet přidělených stipendií a výši základu pro výpočet výše stipendia stanoví děkan podle 
disponibilních prostředků ve fondu a pro následující akademický rok ji zveřejní na webových 
stránkách fakulty vždy minimálně týden před jednáním komise děkana pro mimořádné stipendium 
nadaných studentů (dále jen komise děkana).        
  

Článek 4 
Přiznání stipendia, Komise děkana 

1) Stipendium bude přiznáno na podkladě žádosti studenta a jejích příloh. Žádost je dostupná na 
webových stránkách FROV JU v sekci pro studenty.  
2) Žádost včetně příloh na daný akademický rok se podává prostřednictvím studijního pracoviště, a to 
vždy do 15. 10.   
Žádost musí obsahovat:  

 dosažený vážený studijní průměr v předchozím akademickém roce;  

 přílohy s detailním popisem všech aktivit, které jsou rozhodné pro přiznání výše stipendia 
včetně vyjádření a podpisů osob z FROV JU, pod jejichž záštitou byly aktivity prováděny;  

 vyjádření studenta, zda a jak byl za svoje aktivity finančně odměněn;     
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 kategorii stipendia, o kterou student žádá (viz Článek 3, odst. 2 rozhodnutí).  
 
Stipendium bude přiznáváno zásadně a pouze na základě údajů uvedených v žádosti a přílohách a 
jejich pravdivosti. Uvedením neúplných či nepravdivých údajů se student vystavuje riziku nevyhovění 
žádosti, nebo přidělení nižšího stipendia.  
3) Stipendium přiznává děkan na základě doporučení komise děkana.    
4) Členy komise děkana jmenuje a odvolává děkan a její aktuální složení bude uvedeno vždy na 
webových stránkách fakulty. Děkan je automaticky členem komise děkana.    
Komise děkana:  

 zasedá minimálně 1x za rok;  

 na základě předložených žádostí doporučí děkanovi jména studentů pro přidělení stipendia a 
navrhne kategorii stipendia dle Článku 3, odst. 2. Kontroluje, že veškeré prostředky, které 
byly poskytnuty fakultě ve prospěch Fondu mimořádného stipendia pro nadané studenty, 
jsou ve vlastním fondu či byly využity pouze a jen pro daný účel;  

 vyjadřuje se ke zprávě děkana o vyplácení stipendií za minulý akademický rok.  
5) O žadatelích pro přidělení stipendia i kategorii stipendia rozhoduje komise děkana hlasováním 
s prostou většinou hlasů přítomných členů komise děkana. Komise děkana je usnášeníschopná, je-li 
přítomna nadpoloviční většina členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o výsledku děkan nebo 
osoba pověřená vedením jednání komise děkana.  

6) Stipendium se v daném akademickém roce přiznává na měsíce říjen – květen (8 měsíců) a bude 
vypláceno měsíčně vždy do 15. následujícího měsíce převodem na bankovní účet studenta 
uvedeného v IS STAG. První platbu tak student obdrží do 15. 11. a poslední do 15. 6. daného 
akademického roku.      
7) Děkan o přidělení/nepřidělení stipendia vyrozumí studenty písemně rozhodnutím, a to nejpozději 
2 dny před výplatou prvního stipendia.   
  

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

1) Mimořádné stipendium pro nadané studenty nemá vliv na výši dalších stipendií na fakultě 
popsaných v příslušných vnitřních předpisech JU a FROV JU.   
2) Stipendium může být vypláceno studentům prezenční i kombinované formy studia na FROV JU. V 
případě přerušení, ukončení či zanechání studia na FROV JU bude vyplácení stipendia takovým 
osobám zastaveno.   
3) Výplata stipendia muže být pozastavena v případě neplnění povinností studenta podle § 63 
zákona, nebo v případě disciplinárního přestupku podle § 64 zákona. Po skončeném šetření rozhodne 
děkan o další výplatě již dříve přiznaného stipendia.  
4) Další pravidla a podmínky neuvedené v tomto opatření se řídí platným rozhodnutím/opatřením 

děkana k uplatňování Stipendijního řádu JU na FROV JU, platným Stipendijním řádem Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, dalšími souvisejícími vnitřními předpisy JU a FROV JU a 
vysokoškolským zákonem.  
  
 
Tímto Opatřením se ruší Rozhodnutí děkana č. 7/2016. 
Toto Opatření děkana nabývá účinnosti dne 1. 3. 2017 
 
 

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.  
děkan FROV JU  
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