
 

Fakulta financí a účetnictví  

Vysoká škola ekonomická v Praze  

Vyhláška  

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 
 

§ 1    

Rozsah platnosti 

Tato vyhláška stanovuje v souladu se Stipendijním řádem VŠE v Praze podmínky pro přiznávání stipendií 
studentům Fakulty financí a účetnictví (dále jen „Fakulta“). 

§ 2  

Prospěchové stipendium 

1. Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky ve smyslu čl. 3 Stipendijního řádu VŠE 
v Praze bude přiznáno studentovi, který dosáhl dle § 5, odst. 1 v předcházejícím akademickém roce1 
průměrného prospěchu do 1,40 včetně a splňuje dále v rámci jednotlivých studijních programů tyto 
podmínky:  

a) v bakalářském studijním programu: 

• v předcházejícím akademickém roce získal nejméně 57 kontrolních kreditů; 

b) v navazujícím magisterském studijním programu: 

• v předcházejícím akademickém roce získal v navazujícím magisterském programu nejméně 
57 kontrolních kreditů nebo 

• je v zimním semestru běžného akademického roku studentem prvního semestru, předchozí 
bakalářský studijní program na VŠE ukončil ve standardní době studia v letním semestru 
předcházejícího akademického roku (tj. do 31. srpna) a v předcházejícím akademickém roce 
neměl přerušené studium nebo  

• je v zimním semestru běžného akademického roku studentem druhého semestru, předchozí 
bakalářský studijní program na VŠE ukončil ve standardní době studia v zimním semestru 
předcházejícího akademického roku a v prvním semestru navazujícího magisterského 
studijního programu získal nejméně 28 kontrolních kreditů. 

2. O přiznání prospěchového stipendia musí student požádat formou elektronické žádosti prostřednictvím 
studijního informačního systému nejpozději do data stanoveného děkanem v Harmonogramu 

                                                 
1 Běžný akademický rok je akademický rok, na který student žádá stipendium, předcházející akademický rok, je 
akademický rok bezprostředně předcházející běžnému akademickému roku. 
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akademického roku. 

3. V žádosti je student povinen uvést  

a) studijní program a semestr, ve kterém je student v zimním semestru běžného roku, 

b) průměrný prospěch ze studijního informačního systému za předcházející akademický rok, 

c) počet získaných kontrolních kreditů v předcházejícím akademickém roce.  

4. O přiznání a výši prospěchového stipendia rozhoduje děkan na základě návrhu stipendijní komise 
Fakulty.  

5. Nárok na výplatu prospěchového stipendia zaniká, pokud student překročí standardní dobu studia (stu-
dentům, kteří byli vysláni v rámci studia na VŠE ke studiu v zahraničí, se toto studium do této doby 
nezapočítává) nebo přestane být studentem Fakulty. V případě, že nastane některá ze skutečností 
uvedených v první větě, poslední výplata stipendia náleží studentovi za měsíc, ve kterém uvedená 
skutečnost nastala. 

6. Studentům, kteří byli vysláni v rámci studia na VŠE ke studiu v zahraničí, může být přiznáno 
mimořádné prospěchové stipendium i v případě, kdy nesplní podmínky uvedené pod písm. a) a b) v čl. 
1. 

§ 3  

Mimořádné stipendium 

1. Mimořádné stipendium může být přiznáno děkanem studentovi v případech, které stanovuje 
Stipendijní řád VŠE Praha. 

2. Mimořádné stipendium lze přiznat buď na žádost studenta, nebo z vlastního podnětu děkana. Student 
může o přiznání mimořádného stipendia požádat kdykoli během akademického roku. 

3. O přiznání a výši mimořádného stipendia rozhoduje děkan, u stipendia, o které žádá student, rozhoduje 
děkan na základě návrhu stipendijní komise. 

4. Mimořádné stipendium je jednorázové a nárok na výplatu vzniká dnem jeho přiznání.  

§ 4  

Doktorské stipendium 
 

1. Doktorské stipendium je přiznáno studentovi doktorského studijního programu prezenční formy studia 
v souladu s čl. 7 Stipendijního řádu VŠE a je vypláceno po standardní dobu studia.  

2. Doktorské stipendium má dvě části: 

a) nárokovou – pravidelnou měsíční částku vyplácenou v průběhu celého akademického roku (12 
měsíců) ve výši 5000 Kč, 

b) nenárokovou – přiznávanou za vynikající výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné  
a pedagogické činnosti. 

3. Stipendium podle odstavce 2 písm. b) přiznává děkan na návrh vedoucího katedry, na které student 
uskutečňuje doktorský studijní program, a proděkana pro vědu a výzkum 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 vědu a doktorské studium do data stanoveného děkanem 
v Harmonogramu akademického roku. Nenárokové části stipendií za katedru musí být stanoveny 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 pro studium v 
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doktorských studijních programech, může děkan na základě společného návrhu školitele a vedoucího 
příslušné katedry stipendium snížit, případně odejmout. V návrhu musí být uvedeno, jaké povinnosti 
student nesplnil. V rozhodnutí děkana o snížení, resp. odejmutí stipendia musí být uvedeno období, ke 
kterému se vztahuje. 

5. Po dobu, po kterou byl student podmíněně zapsán do vyššího ročníku, tj. po dobu stanovenou děkanem 
fakulty ke splnění podmínek řádného zápisu do vyššího ročníku prezenční formy studia, nelze 
studentovi přiznat nenárokovou část stipendia.  

6. Doktorské stipendium nelze přiznat ani vyplácet 

a) pokud doktorand studuje v jiné než prezenční formě studia,  

b) po dobu přerušení studia; do této doby se zahrnují všechny kalendářní měsíce, v nichž měl student 
přerušeno studium alespoň jeden den. 

§ 5  

Průměrný prospěch a kontrolní kredity 

1. Průměrným prospěchem za akademický rok se pro účely této vyhlášky rozumí průměrný prospěch 
stanovený dle čl. 3 Studijního a zkušebního řádu počítaný se zaokrouhlením na dvě desetinná místa ze 
studijních povinností, které student absolvoval v předcházejícím akademickém roce, to je v období od 
1. září předcházejícího kalendářního roku do 31. srpna běžného kalendářního roku včetně. 

2. Za kontrolní kredity získané za akademický rok se považují kontrolní kredity dle čl. 3 Studijního a 
zkušebního řádu získané v období shodném jako v čl. 1. 

§ 6  

Vyplácení stipendií  

1. Stipendia jsou vyplácena v českých korunách bankovním převodem na bankovní účet. 

2. Prospěchové stipendium je vypláceno v měsíčních splátkách. Prospěchové stipendium nenáleží za 
měsíce červenec a srpen. Za měsíce září, říjen a listopad může být prospěchové stipendium vyplaceno 
zpětně. 

3. Mimořádné stipendium je vypláceno jednorázově.  

§ 7  

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2010. 
 

 

 

V Praze dne 1. září 2010       

 
 
 

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 
děkan 
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