Dodatek č. 3 k Vyhlášce děkana Fakulty financí a účetnictví č. 1/2010 o poskytování stipendií ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 20. října 2010 a Dodatku č. 2 ze dne 10. října 2011

Paragraf 4 Vyhlášky děkana FFÚ č. 1/2010 o poskytování stipendií, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. října
2010 a Dodatku č. 2 ze dne 10. října 2011 se mění takto:

§4
Doktorské stipendium
1. Doktorské stipendium je přiznáno studentům prezenční formy doktorských studijních programů
fakulty v souladu s platným Stipendijním řádem VŠE v Praze.
2. Části doktorského stipendia jsou stanoveny v kalendářním roce 2018 takto:
a) nároková část ve výši 8 500 Kč jako obvykle pravidelná měsíční částka vyplácená v průběhu letního
semestru ak. roku 2017/2018 a zimního semestru ak. roku 2018/2019,
b) nenároková část, která je přiznávána za vynikající výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné a
pedagogické činnosti a za plnění dále uvedených kritérií.
Kritéria pro stanovení, resp. navýšení nenárokové části doktorského stipendia jsou pro kalendářní rok
2018 určena takto:
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.

úspěšně projednané teze disertační práce před kolektivem příslušné katedry,
splnění všech zkoušek uvedených v individuálním studijním plánu, přičemž zkoušky
uznané z předchozího studia proporcionálně krátí objem tohoto kritéria,
úspěšné složení státní doktorské zkoušky,
původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v
databázi Web of Science nebo SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo
„Letter“, který byl vložen do databáze publikační činnosti VŠE (PC VSE) a u kterého
proděkan pro výzkum a doktorské studium nerozhodl, že časopis nesplňuje
kvalitativní požadavky obvyklé pro publikační činnost na fakultě (zejména nejde o tzv.
predátorský časopis apod.); pokud je autory článku více osob, vypočítá se autorský
podíl studenta podle počtu spoluautorů, přičemž školitel se za spoluautora
nepovažuje,
absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce,
účast v mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo
prezentovanými v zahraničí,
mimořádné aktivity na katedře či fakultě, např. organizační zapojení do konferencí,
nadstandardní výuka, mimořádné mezinárodní aktivity či spolupráce s praxí.

Při splnění kritérií uvedených v odstavci 2 písm. b), částech (i), (ii) bude stipendium navýšeno o
1 000 Kč měsíčně, při splnění kritéria (iii) o 2 000 Kč měsíčně, při splnění kritéria (iv) o 5 000 Kč
měsíčně násobených autorským podílem studenta, při splnění kritéria (v) a (vi) může být
stipendium jednorázově navýšeno na žádost studenta max. o 40 000 Kč. Výše částky dle části (vii)
závisí na četnosti a kvalitě aktivit doktoranda a na rozdílu mezi výší celkového účelového přídělu
MŠMT vypočteného na katedru a objemem částí vypočtených dle předchozích ustanovení
odstavce 2 písm. a) a b). Stipendium se navyšuje za každé splněné kritérium samostatně, a to i za

každý další výše uvedený článek. Stipendium se navyšuje až do konce trvání prezenční formy
studia s výjimkou dob, kdy je student zapsán do studia podmíněně nebo pokud dojde ke změně
této vyhlášky či jiných vnitřních předpisů VŠE. Rozhodným okamžikem pro kontrolu splnění kritérií
je poslední den předchozího semestru; při kontrole se vychází především z údajů uvedených
v InSIS a PC VSE. Stipendium se navyšuje vždy od semestru, který následuje po semestru splnění
kritérií uvedených v odstavci 2 písm. b).
3. Stipendium podle odstavce 2 písm. b) přiznává děkan na návrh vedoucího katedry, na které
student uskutečňuje doktorský studijní program nebo proděkana pro výzkum a doktorské studium
jako jednorázové nebo jako měsíční částku vyplácenou po stanovenou dobu akademického roku tak,
aby nebyl překročen celkový objem přidělených účelových prostředků na doktorská stipendia. Návrh
na měsíčně vyplácenou částku předá vedoucí katedry proděkanovi pro výzkum a doktorské studium
do data stanoveného děkanem v Harmonogramu akademického roku. Stipendia podle odstavce 2
písm. b) za katedru musí být stanovena tak, aby objem doktorských stipendií nepřekročil na katedře
částku ve výši účelového přídělu od MŠMT na jednoho doktoranda vynásobené počtem doktorandů
na katedře.
4. Pokud student neplní studijní povinnosti vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu VŠE v Praze či
svého individuálního studijního plánu nebo nespolupracuje dostatečně se školitelem či katedrou, na
které uskutečňuje doktorský studijní program, může děkan na základě návrhu vedoucího příslušné
katedry nebo proděkana pro výzkum a doktorské studium stipendium snížit, případně celé odejmout.
V rozhodnutí děkana o snížení či odejmutí stipendia musí být uvedeno období, ke kterému se
vztahuje, obvykle na celý semestr či akademický rok, a odůvodnění.
5. Po dobu, po kterou byl student podmíněně zapsán do vyššího ročníku nebo semestru, nelze
studentovi přiznat nenárokovou část stipendia podle odstavce 2 písm. b) a nároková část stipendia
podle odstavce 2 písm. a) se snižuje na 5 000 Kč měsíčně. Při opakovaném podmíněném zápisu nelze
přiznat žádnou část doktorského stipendia.
6. Doktorské stipendium nelze přiznat ani vyplácet po dobu přerušení studia. Do této doby se
zahrnují všechny kalendářní měsíce, v nichž měl student přerušeno studium alespoň jeden den.

§7
Účinnost
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.
2. Dodatek č. 3 k vyhlášce děkana FFÚ č. 1/2010 o poskytování stipendií nabývá účinnosti dnem
1. března 2018.
V Praze dne 27. února 2018

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan

