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Opatření děkana č. 18 / 2018 

Vyplácení stipendií v doktorských studijních programech 

 

V souladu s platným Stipendijním řádem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen 

Stipendijní řád JU) se tímto opatřením upravuje způsob vyplácení stipendií v doktorských 

studijních programech (DSP) na FROV JU.  

1) Měsíčně budou studentům prezenční formy studia vyplácena stipendia dle následující 

tabulky:  

Ročník 
studia 

Základní stipendium pro 
studenty DSPa) 

Stipendium na podporu 
VVIb) 

Mimořádné stipendium pro 
ubytované v kapacitách FROV JU 

1. 9000 5000 – 6000 (0 – 1000) 1000 

2. 9000 5000 – 6000 (0 – 1000) 1000 

3. 9000 5000 – 6000 (0 – 1000) 1000 

4. 9000 5000 – 6000 (0 – 1000) 1000 

5. 6000  2000 – 3000 (0 – 1000) 0 

6. 0 0 0 

Poznámka: V závorkách jsou uvedena stipendia pro studenty FROV JU působící mimo laboratoře či 

pracoviště FROV JU.  
a) Dle čl. 13 odst. 2 Stipendijního řádu JU 
b) Dle čl. 5 Stipendijního řádu JU 

2) Přesnou výši stipendia na podporu výzkumné, vývojové a inovační činnosti studentů (dále 

jen „stipendium na podporu VVI“) v tabulce v odst. 1) určí děkan po projednání v kolegiu 

děkana.     

3) Kromě stipendií uvedených výše, může student pobírat další typy stipendií (např. 

stipendium na podporu VVI při řešení individuálního projektu GA JU dle smlouvy projektu; 

stipendia na podporu VVI z rozpočtů RVO laboratoří, ústavů či pracovišť; prémiová 

stipendia za publikační výstupy, mimořádná stipendia, stipendia na podporu studia v 

zahraničí apod.). Přidělování těchto stipendií se řídí dalšími platnými předpisy (např. 

Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplněních dalších zákonů ve 

znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy a normami JU a FROV JU).   

4) Měsíční výše stipendia na podporu VVI v tabulce v odst. 1) za maximálně dvě nejlepší 

prvoautorské publikace bude ve standardní době studia zvýšena: 
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a) o 500 Kč za každou z publikací od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl 

studentovi přijat k tiskuprvoautorský rukopis související s řešením disertační práce 

v časopise s průměrným pořadím ve 3. kvartilu oborů, do kterých spadá dle Journal 

Citation Reports (JCR). 

b) o 1000 Kč za každou z publikací od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl 

studentovi přijat k tisku prvoautorský rukopis související s řešením disertační práce 

v časopise s průměrným pořadím ve 2. kvartilu oborů, do kterých spadá dle (JCR). 

c) o 2000 Kč za každou z publikací od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl 

studentovi přijat k tisku prvoautorský rukopis související s řešením disertační práce 

v časopise s průměrným pořadím v 1. kvartilu oborů, do kterých spadá dle (JCR). 

5) Měsíční výše základního stipendia a stipendia na podporu VVI v tabulce v odst. 1) bude 

redukována:  

a) až na 8000 Kč (5000 Kč) u studentů ve 4. roce studia zimního semestru v případě, kdy 

student nebude mít odeslán žádný prvoautorský rukopis související s řešením 

disertační práce do redakce časopisu dle požadavků Studijního a zkušebního řádu DSP 

na FROV JU. 

b) na 5000 Kč (3000 Kč) u studentů ve 4. roce studia letního semestru v případě, kdy 

student nebude mít odeslán žádný prvoautorský rukopis související s řešením 

disertační práce do redakce časopisu dle požadavků Studijního a zkušebního řádu DSP 

na FROV JU.   

c) až na 0 Kč u studentů v 5. roce studia zimního semestru v případě, kdy student nebude 

mít odeslán žádný prvoautorský rukopis související s řešením disertační práce do 

redakce časopisu dle požadavků Studijního a zkušebního řádu DSP na FROV JU.   

d) na 5000 Kč (3000 Kč) v 5. roce studia zimního semestru v případě, kdy student nebude 

mít přijat k tisku žádný prvoautorský rukopis související s řešením disertační práce do 

redakce časopisu dle požadavků Studijního a zkušebního řádu DSP na FROV JU.   

e) na 0 Kč u studentů v 5. roce studia letního semestru v případě, kdy student nebude mít 

přijat k tisku žádný prvoautorský rukopis související s řešením disertační práce dle 

požadavků Studijního a zkušebního řádu DSP na FROV JU.   

6) Měsíční výše základního stipendia a stipendia na podporu VVI může být rovněž krácena na 

základně podnětu školitele studenta, vedoucího laboratoře, kde student působí či ředitele 

příslušného ústavu za jiná porušení svých povinností a úkolů či v případech, kdy pominuly 

důvody pro přiznání jednotlivých stipendií nad rámec výší uvedených v tabulce v odst. 1). 

O výši stipendia v těchto případech rozhoduje děkan po projednání bodu v kolegiu děkana.             

7) V případě, kdy studentovi vznikl nárok na výplatu stipendia v průběhu měsíce (např. po 

zápise ke studiu) nebo mu nárok na výplatu stipendia v průběhu měsíce končí (např. 

ukončení studia, přechod na kombinovanou formu studia apod.), vyplatí se stipendium 
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v plné výši, pokud doba nároku trvala déle než polovinu daného měsíce. V opačném 

případě se stipendium vyplatí v poměrné výši.        

8) O výjimkách z tohoto rozhodnutí rozhoduje děkan po projednání v kolegiu děkana.  

 

Tímto opatřením se ruší Rozhodnutí děkana č. 19/2017. 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1. 4. 2018.  

 

 

 

 

          prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 

            děkan FROV JU 
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