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Pokyn děkana č. 1 / 2019 

pro žadatele o sti pendium za  vynikají cí  studijní výsledky  

dosažené v  akademickém roce 201 8 –  2019 

V následujícím akademickém roce 2019 – 2020 bude přiznáno a vyplaceno stipendium za 

vynikající studijní výsledky (dále jen „prospěchové stipendium“) dosažené v akademickém roce 

2018 – 2019 studentům bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu ČVUT 

v Praze Fakulty dopravní na základě splnění předepsaných kritérií dle „Stipendijního řádu 

Českého vysokého učení technického v Praze“ (dále jen SŘ ČVUT). 

Student o stipendium nežádá, prospěchové stipendium bude přiznáno všem studentům, kteří 

splňují podmínky pro přiznání prospěchového stipendia dle záznamů v systému KOS. Je proto 

nutné mít v systému KOS zaznamenány všechny absolvované předměty v akademickém 

roce 2018 –  2019 , a to nejpozděj i  do 09.10.201 9 . Pokud není v systému KOS 

zaznamenáno ukončení předmětu, který máte absolvován, obraťte se na příslušného 

vyučujícího se žádostí o vložení tohoto záznamu. 

Studenti, kteří splnili kritéria pro přiznání prospěchového stipendia a nejsou uvedeni 

v seznamu, který bude nej pozděj i  d o 23.10.201 9  zveřejněn  na internetových stránkách 

fakulty (https://www.fd.cvut.cz/o-fakulte/vnitrni-predpisy.html#prospechove), podají 

elektronicky vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost (univerzální) o přiznání stipendia, 

zveřejněnou na https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/formulare-studenti.html, nej pozděj i 

do 30.10.201 9  na studijní oddělení. 
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V souladu s  čl .  3 odst.  8 SŘ  ČVUT stanovuj i  termín výplaty prospěchových 

stipendií : 

• stipendium se poskytuje nej déle  po dobu 10 měsíců  akademického roku 2019 – 2020 

v souladu s čl. 3 odst. 5 SŘ ČVUT 

• termín výplaty prospěchových stipendií stanovuji na l istopad 201 9  

• prospěchové stipendium je vyplaceno na číslo účtu uvedené studentem v systému KOS 

V souladu s  čl.  3 odst.  11 SŘ ČVUT stanovuj i : 

• rozhodný úsek studia pro výplatu prospěchového stipendia je celý 

akademický rok 2018 – 2019 (2 semestry) 

• výši prospěchového stipendia stanovuji po vyjádření Akademického senátu Fakulty 

dopravní následovně: 

při váženém studijním průměru výše prospěchového stipendia měsíčně 

od 1,00 do 1,00 2 500,- 

nad 1,00 do 1,20 1 500,- 

nad 1,20 do 1,50 500,- 

doc. Ing. Pavel  Hrubeš , Ph.D. 

v. r. 

děkan fakulty 


