STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA PEF ČZU V PRAZE
ZE DNE 28. 5. 2018
Článek 1
Rozsah platnosti
(1) Tento stipendijní řád pro studenty doktorských studijních programů na Provozně ekonomické
fakultě České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „stipendijní řád pro studenty DSP PEF“) v
souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) (dále jen „zákon") a v souladu se Stipendijním řádem České zemědělské
univerzity v Praze (ze dne 24. dubna 2017) (dále jen „stipendijní řád ČZU“) se vztahuje na
poskytování stipendií studentům v doktorských studijních programech uskutečňovaných PEF ČZU
v Praze.
Článek 2
Podmínky přiznání stipendií
(1) Student prezenční formy doktorského studijního programu uskutečňovaného PEF ČZU v Praze má
právo na stipendium z prostředků vysoké školy, splní-li podmínky pro jeho přiznání stanovené ve
stipendijním řádu pro studenty DSP PEF a dále ve stipendijním řádu ČZU.
(2) Přiznání stipendia schvaluje na návrh proděkana pro vědu a výzkum děkan PEF ČZU v Praze s
účinností nejdříve v měsíci následujícím.
Článek 3
Řádné doktorské stipendium
(1) Řádné doktorské stipendium je vypláceno jako měsíční částka. Výše řádného stipendia se odvíjí od
plnění studijních povinností dle následujících podmínek:
Splněná podmínka

Částka

Nástupní stipendium

7 500 Kč

Složení 2. zkoušky

9 000 Kč

Složení 6. zkoušky

10 500 Kč

Složení státní doktorské zkoušky

12 000 Kč

Článek 4
Mimořádné doktorské stipendium
(1) Studentovi v prezenční formě doktorského studijního programu uskutečňovaného PEF ČZU v Praze
může být přiznáno jednorázové mimořádné stipendium za:
a) mimořádně úspěšnou prezentaci vlastní vědecké práce;
b) další činnost, která přispívá k rozvoji vědecko-výzkumných aktivit fakulty;
c) výrazné úspěchy ve studiu včetně přípravy a obhajoby disertační práce.
(2) Mimořádné stipendium přiznává na návrh školitele nebo proděkana pro vědeckou a výzkumnou
činnost děkan PEF ČZU v Praze v souladu s výše uvedenými podmínkami.

Článek 5
Sankce
(1) Studentovi v prezenční formě doktorského studijního programu uskutečňovaného PEF ČZU v Praze
může být na základě neplnění studijních povinností vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu
doktorského studijního programu České zemědělské univerzity v Praze udělena sankce ve formě
snížení řádného stipendia:
a) na návrh oborové rady v rámci výročních atestací za neplnění povinností vyplývajících
z individuálního studijního plánu;
b) na návrh školitele nebo proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost za pasivitu projevující se
neúčastí na akcích, které přispívají k rozvoji jeho vědecko-výzkumného potenciálu, ať už jsou
tyto akce pořádané fakultou nebo mimo ni.
(2) Návrh na snížení stipendia schvaluje děkan PEF ČZU v Praze.

Článek 6
Zvláštní ustanovení
(1) Tento Stipendijní řád pro studenty DSP PEF se s výjimkou Článku 3 nevztahuje na studující, kteří
studují v doktorských studijních programech uskutečňovaných PEF ČZU v Praze na základě
mezivládních dohod a jejich řádná stipendia jsou hrazena z jiných – mimofakultních – zdrojů.
(2) Studentům DSP PEF, kteří měli nárok na výplatu řádného doktorského stipendia v měsících lednu,
únoru, březnu, dubnu a květnu 2018, bude rozdíl mezi vyplacenou částkou řádného stipendia a
částkou, která by byla za uvedené měsíce vyplacena dle článku 3 tohoto Stipendijního řádu,
doplacena formou mimořádného stipendia v nejbližším výplatním termínu po nastání účinnosti
tohoto Stipendijního řádu.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Stipendijní řád pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě studia
na PEF ČZU v Praze účinný od 1. 11. 2010.
(2) Tento stipendijní řád pro studenty DSP PEF nabývá platnosti dnem schválení Akademickým
senátem PEF ČZU v Praze a účinnosti dnem 1. 6. 2018.

Ing. Martin Pelikán, Ph.D., v.r.
děkan PEF ČZU v Praze

