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č.j. 09/0665/17                             Vodňany, 6. 10. 2017  
 
 
 

  Rozhodnutí děkana č.  12/2017 
 Podrobnosti k uplatňování Stipendijního řádu JU na FROV JU 
 
Toto rozhodnutí děkana FROV JU (dále jen „děkana“) vychází ze Stipendijního řádu 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „SŘ JU“) ze dne 16. května 2017 a § 
91 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a podrobněji upravuje 
přidělování některých typů stipendií na Fakultě rybářství a ochrany vod (dále jen "FROV 
JU").  
 

Článek 1 
Ubytovací stipendium 

1) Podmínky udělení a výše ubytovacího stipendia jsou dány SŘ JU (čl. 10) a opatřením 
rektora JU platným pro dané období.   

2) Ubytovací stipendium může být přiznáno studentům bakalářského, magisterského nebo 
doktorského studijního programu, kteří studují v prezenční formě studia, přičemž ve 
studijním programu daného typu dosud nezískali vysokoškolský diplom, nepřekročili 
standardní dobu studia, a to ani v žádném ze souběžně studovaných studijních 
programů, do nichž jsou případně zapsáni, a nemají místo trvalého pobytu v okrese, v 
němž je místo jejich studia. 

3) Bližší informace o ubytovacím stipendiu jsou dostupné na webových stránkách FROV JU 
a JU. 

4) O ubytovací stipendium musí student splňující podmínky pro jeho přiznání v prvním 
stipendijním období sám požádat, a to prostřednictvím IS STAG. Pokud student splňuje 
podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia i v dalších stipendijních obdobích, 
přiznává se ubytovací stipendium rozhodnutím děkana z moci úřední.  
  

Článek 2 
Sociální stipendium 

1) Sociální stipendium se na FROV JU v souladu s čl. 2 odst. 3 SŘ JU vyplácí pouze dle 
podmínek stanovených v § 91 odst. 3 zákona. 

2) Bližší podmínky o udělení a výši sociálního stipendia dle § 91 odst. 3 zákona jsou dány 
SŘ JU (čl. 6 odst. 3 až 5) a opatřením rektora JU platným pro dané období. 

3) Bližší informace o sociálním stipendiu jsou dostupné na webových stránkách FROV JU a 
JU.  

4) O sociální stipendium musí student splňující podmínky pro jeho přiznání sám požádat. 
Přílohou žádosti musí být písemné potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory, 
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který přiznal přídavek na dítě u daného žadatele, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely 
přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky 
životního minima rodiny a koeficientu 1,5. 

 
Článek 3 

Prospěchové stipendium 
1) Prospěchové stipendium dle čl. 3 SŘ JU se přiznává studentům bakalářských 

a magisterských studijních programů v prezenční formě studia, kteří v uplynulém 
akademickém roce splnili podmínky předmětů v celkovém objemu alespoň 60 kreditů 
a dosáhli vážený studijní průměr nejvýše 1,60. O přiznání prospěchového stipendia 
student nemusí žádat. 

2) Výše prospěchového stipendia připadajícího na jeden měsíc bude odstupňována podle 
váženého průměru následovně: 
 Při průměru 1,00 – 1,10 ve výši dvojnásobku vypočteného základu;  
 Při průměru 1,11 – 1,30 ve výši jedna a půl násobku vypočteného základu;  
 Při průměru 1,31 – 1,60 ve výši jednonásobku vypočteného základu. 

3) Základ bude stanoven podle disponibilních prostředků FROV JU a jeho výše bude pro 
každý akademický rok oznámena rozhodnutím děkana do 20.11.     

4) Prospěchové stipendium se přiznává v daném akademickém roce na měsíce říjen – 
červen a bude vyplaceno jednorázově převodem na bankovní účet, jehož číslo student 
uvedl v IS STAG, do 31.12. daného akademického roku.      

5) Přiznání stipendia bude studentům oznámeno rozhodnutím děkana z moci úřední 
nejpozději 3 dny před termínem výplaty stipendia.    

 
Článek 4 

Prémiové stipendium 
1) Prémiové stipendium (čl. 4 SŘ JU) se přiznává studentům:  

a) bakalářského a magisterského studia za bakalářskou či diplomovou práci 
s vynikajícími výzkumnými, vývojovými, inovačními nebo jinými tvůrčími výsledky 
přispívajícími k prohloubení znalostí; 

b) bakalářského, magisterského či doktorského studia za výsledky bodově uznatelné 
v RIV pro účely hodnocení výzkumu a vývoje;   

c) bakalářského a magisterského studia za vynikající výsledky během celého studia – 
cena děkana a cena rektora. 

2) Stipendium podle čl. 4 odst. 1a) bude vyplaceno:  
a. ve výši 1000 Kč za obhájenou bakalářskou práci, která bude hodnocena známkou 

„výborně“ a u níž se komise Státních závěrečných zkoušek (SZZ) většinou přítomných 
členů komise shodne, že má vynikající výzkumné, vývojové, inovační nebo další 
tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, 

b. ve výši 3000 Kč za obhájenou diplomovou práci, která bude hodnocena známkou 
„výborně“ a u níž se komise SZZ většinou přítomných členů komise shodne, že má 
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vynikající výzkumné, vývojové, inovační nebo další tvůrčí výsledky přispívající k 
prohloubení znalostí, a to jednorázově převodem na účet studenta bezprostředně 
po vydání rozhodnutí o přidělení stipendia. 

3) Stipendium podle čl. 4 odst. 1b) bude stanoveno na základě platného rozhodnutí 
děkana týkajícího se odměn za výsledky dosažených podle RIV. 

4) Stipendium podle čl. 4 odst. 1c) – cena děkana bude jednorázově vyplaceno studentům 
ve standardní době studia, kteří ukončí studium s celkovým váženým studijním 
průměrem 1,40 a nižším, státní závěrečnou zkoušku s celkovým hodnocením „výborně“ 
a obhájí bakalářskou či diplomovou práci s hodnocením „výborně“. Výše stipendia bude 
závislá na disponibilních prostředcích FROV JU. Stipendium podle čl. 4 odst. 1c) – cena 
rektora se řídí podmínkami platného SŘ JU. Přidělení jednoho z výše udělených stipendií 
vylučuje za stejné výsledky přidělení druhého ze stipendií, Stipendium bude vyplaceno 
bezprostředně po vydání rozhodnutí o přidělení stipendia. 

5) Prémiová stipendia jsou přiznávána rozhodnutím děkana z moci úřední při splnění výše 
uvedených podmínek. O přiznání prémiového stipendia student nemusí žádat. 

6) Udělení prémiového stipendia včetně jeho zdůvodnění, bez uvedení výše přiznaného 
stipendia, se zveřejňuje ústním vyhlášením v průběhu slavnostní promoce (cena děkana 
a cena rektora) nebo v písemné podobě ve veřejné části internetových stránek FROV JU 
(stipendia dle čl. 4 odst. 1a a 1b tohoto rozhodnutí). 

 
Článek 5  

Stipendium na podporu výzkumné, vývojové a inovační činnosti studentů 
1) Stipendium na podporu výzkumné, vývojové a inovační činnosti studentů (čl. 5 SŘ JU) 

může být vypláceno studentům:    
a) řešícím projekt Grantové agentury JU (GA JU), 
b) podílejícím se na jiné výzkumné, vývojové a inovační činnosti. 

2) Stipendia podle čl. 5 odst. 1a) budou vyplácena v souladu s pravidly GA JU pravidelně 
nebo jednorázově dle smlouvy příslušného projektu.   

3) Stipendia podle čl. 5 odst. 1b) mohou být vyplácena studentům všech stupňů studia 
pravidelně jako odměna za zapojení studenta do výzkumné, vývojové a inovační činnosti 
výzkumné laboratoře na FROV JU i jednorázově jako mimořádná odměna za činnosti 
nad rámec běžných povinností a zvyklostí, za významný počin k rozvoji výzkumné či 
tvůrčí činnosti laboratoře či za účelem podpory absolvování zahraniční výzkumně 
orientované stáže. Stipendia dle tohoto odst. se vyplácejí z prostředků institucionální 
podpory (RVO). V případě vyplácení stipendia z rozpočtu výzkumné laboratoře či 
pracoviště nesmí částka na studenta a rok překročit 30 000 Kč a dále 20 % z částky RVO 
přidělené na daný rok příslušné výzkumné laboratoři či pracovišti.  

4) Stipendia na podporu výzkumné, vývojové a inovační činnosti studentů budou 
přiznávána rozhodnutím děkana z moci úřední: 
a) na základě smlouvy příslušného projektu, a to po dohodě mezi řešitelem projektu a 

vedením FROV JU (týká se zejména pravidelných stipendií při řešení projektů GA JU) 
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nebo na základě návazných předpisů FROV JU (např. vyplácení stipendií v 
doktorských studijních programech), nebo  

b) na základě podnětu odpovědného řešitele či vedoucího laboratoře po projednání 
v kolegiu děkana (týká se především jednorázových stipendií a stipendií dle čl. 5 
odst. 1b hrazených z rozpočtu laboratoří a pracovišť). 

 
Článek 6 

Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů 
1) Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů (čl. 13 SŘ JU) se 

přiznává studentům prezenční formy doktorského studijního programu. O přiznání 
základního stipendia pro studenty doktorských studijních programů student nemusí 
žádat. 

2) Rozhodnými skutečnostmi pro přiznání výše stipendia jednotlivým studentům jsou 
především doba (ročník) studia, úroveň plnění studijního plánu, vědecko-studijní 
výsledky a další aktivity studenta v rámci FROV JU.  

3) Úpravy výše stipendia budou prováděny v souladu s rozhodnutím děkana upravujícím 
vyplácení stipendií v doktorských studijních programech na FROV JU.    

4) Student bude o výši stipendia vyrozuměn rozhodnutím děkana z moci úřední nejpozději 
3 dny před termínem výplaty prvního přiznaného stipendia.       

5) Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů se vyplácí 
v měsíčních intervalech v průběhu celého akademického roku (12 měsíců) do 15. dne 
měsíce následujícího po měsíci, za nějž stipendium studentovi náleží.  

6) Celkový objem vyplácených stipendií musí být v souladu s čl. 2 odst. 3 SŘ JU. Při změně 
těchto rozhodných skutečností může dojít k úpravě výše stipendia.   

 
Článek 7 

Mimořádné stipendium 
1) Možnosti přidělení mimořádných stipendií (čl. 7 SŘ JU) a pravidla pro jejich přiznání jsou 

zpravidla upraveny dalšími rozhodnutími děkana, opatřeními děkana či jinými vnitřními 
normami FROV JU (např. mimořádné stipendium pro nadané studenty, mimořádné 
stipendiu pro sportovce).           

2) Studenti všech typů studijních programů mohou v situacích spojených s nenadálou 
tíživou situací či z důvodů zřetele hodných požádat děkana o mimořádné stipendium 
i v případech, jež nejsou upřesněny dle odstavce 1.  

3) Formuláře žádostí o mimořádné stipendium jsou dostupné na webových stránkách 
FROV JU. Žádosti o mimořádné stipendium se podávají prostřednictvím studijního 
pracoviště FROV JU.   

4) Student musí ve zdůvodnění žádosti uvést podrobně a věcně všechny důvody, které jsou 
rozhodné pro přidělení mimořádného stipendia s ohledem na jeho charakter, či další 
důvody, které studenta k podání žádosti o mimořádné stipendium vedly. Zdůvodnění 
žádosti a prokázání důvodů žádosti budou pro přiznání stipendia rozhodující.  
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5) Rozhodnutí děkana o žádosti o mimořádné stipendium bude vydáno a studentovi 
doručeno zpravidla do 30 dnů od data doručení žádosti na FROV JU, ve zvlášť složitých 
případech pak do 60 dnů.   

6) Mimořádné stipendium je stipendiem jednorázovým. Bližší informace o výši stipendia, 
způsobu a termínu úhrady stipendia budou v případě kladného vyhovění žádosti 
upřesněny v rozhodnutí o přiznání stipendia. 

7) Mimořádné stipendium může přiznat děkan také rozhodnutím z moci úřední, tj. bez 
žádosti studenta, a to zpravidla na základě podnětu členů vedení FROV JU, kolegia 
děkana, členů vedení ostatních součástí JU, rektorátu JU i členů vedení jiných institucí, 
bude-li tento návrh kladně přijat vedením FROV JU. 

 
Článek 8 

Mimořádné stipendium na kompenzaci nákladů spojených s výukou 
1) O mimořádné stipendium na kompenzaci nákladů spojených s výukou mohou žádat 

studenti bakalářského a magisterského studia ve standardní době studia, pokud mají 
mimořádné výdaje spojené s přípravou, cestou a pobytem při realizaci povinné praxe 
(odborné či profesní) nebo jiné výuky konané mimo součásti FROV JU. Kompenzují se 
např. náklady za lékařskou prohlídku pro získání potvrzení o schopnosti výkonu praxe, 
doprava autobusem nebo vlakem (2 tř.) na místo výkonu provozní či odborné praxe, či 
jiné výuky, z místa bydliště, FROV JU nebo kolejí JU a zpět a dále přiměřené náklady na 
ubytování po dobu praxe či výuky.  

2) Nárok na mimořádné stipendium na kompenzaci nákladů spojených s výukou mají 
pouze studenti v tíživé sociální situaci, jež bude jednoznačně prokázána.  

3) Formulář žádosti o mimořádné stipendium na kompenzaci nákladů spojených s výukou 
je dostupný na webových stránkách FROV JU. V žádosti musejí být uvedeny všechny 
skutečnosti, jež umožní posoudit náklady studenta spojené s výkonem praxe nebo další 
výuky a reálně zhodnotit sociální situaci studenta. V žádosti musí být rovněž uvedeno, 
zda a jaká odměna za pracovní výkon, v případě praxí, byla studentovi přiznána.  

4) V případě kladného rozhodnutí o přidělení stipendia dle tohoto článku bude stipendium 
uhrazeno bankovním převodem na účet studenta do 30 dnů po kladném rozhodnutí 
děkana o přiznání stipendia. 

 
Článek 9 

Stipendium na podporu studia v zahraničí a v ČR 
1) Stipendium na podporu studia v zahraničí (čl. 11 SŘ JU) může být přiznáno studentům 

FROV JU, kteří se aktivně účastní některého programu mezinárodních studijních mobilit 
a současně nepřekročili standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok. Stipendium na 
podporu studia v ČR (čl. 12 SŘ JU) je určeno pro studenty FROV JU zapsané ve studijních 
programech uskutečňovaných v cizím jazyce. 

2) Stipendia na podporu studia v zahraničí i v ČR jsou zpravidla vyplácena z programů, 
dotací a podpor k tomu určených (např. Institucionální program vysokých škol, 
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ERASMUS+, CEEPUS apod.) a jeho výše, způsob a forma žádosti se řídí pravidly 
příslušných programů. 

3) V případech, kdy to není v rozporu s dalšími předpisy, je možné vyplatit stipendium na 
podporu studia v zahraničí a v ČR i z jiných rozpočtových kapitol FROV JU. V tomto 
případě budou možnosti podpory avizovány prostřednictvím rozhodnutí děkana, 
sdělení proděkana pro zahraniční činnost či jiným způsobem prostřednictvím pracoviště 
odpovědného za zahraniční vztahy.     

 
Článek 10 

Obecná ustanovení 
1) Pro stipendia, jež nejsou tímto rozhodnutím blíže specifikována, stejně jako další 

podmínky přidělování a vyplácení stipendií jsou dána ustanoveními SŘ JU, případně 
dalšími vnitřními předpisy a normami JU a FROV JU.  

2) O přidělení všech typů stipendií rozhoduje děkan vydáním rozhodnutí.     
3) Návrhy rozhodnutí děkana přidělovaných stipendií předkládá děkanovi studijní 

pracoviště a formální a věcnou správnost rozhodnutí ověřují příslušní proděkani. 
4) Rozhodnutí o přidělení stipendia se doručuje prostřednictvím elektronického 

informačního systému JU (IS STAG). Nedílnou součástí tohoto elektronického 
informačního systému je doručování na univerzitní e-mailovou adresu přidělenou 
studentovi při zápisu do studia. 

5) Stipendia, jejichž výše není specifikována tímto rozhodnutím či dalšími vnitřními 
normami FROV JU, případně podmínkami příslušných programů či smluv, jsou 
přidělována z podnětu příslušných osob na základě návrhu projednaného v kolegiu 
děkana.  

6) Student může proti rozhodnutí děkana podat odvolání, a to do 30 dnů od doručení 
rozhodnutí studentovi. Odvolání se podává písemnou formou a adresuje se děkanovi 
FROV JU. Děkan o případném odvolání rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 30 dní nebo ve zvláště složitých případech do 60 dní od jeho doručení. Při uznání 
nároku studenta bude provedena úprava výše stipendia a stipendium bude doplaceno 
zpětně k datu, k němuž se odvolání vztahuje. Pokud děkan odvolání nevyhoví, předá je 
k rozhodnutí rektorovi JU.    

7) Předpisy plateb všech stipendií podepisuje jako příkazce osoba z vedení FROV JU určená 
děkanem nebo děkan.        

 
Článek 11 

Závěrečná ustanovení 
1) Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým 

senátem FROV JU.    
2) Zrušuje se Rozhodnutí děkana č. 3/2016 Bližší podmínky Stipendijního řádu JU na FROV 

JU. 

http://www.frov.jcu.cz/
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3) O výjimkách z ustanovení tohoto rozhodnutí, v souladu s vnitřními předpisy JU, FROV JU 
a zákonem, rozhoduje děkan.     

 
 
Toto rozhodnutí bylo projednáno a schváleno kolegiem děkana dne 14.6.2017 a projednáno 
a schváleno Akademickým senátem FROV JU dne 6. 10. 2017. 
 
 
 
 
 

 
 

RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.     prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 
  předseda AS FROV JU                           děkan FROV JU 

http://www.frov.jcu.cz/

