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SDĚLENÍ DĚKANKY EF č. 140/2021 
Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy 
doktorských studijních programů na EF JU pro akademický rok 2021/2022 

1. 9. 2021 
 

Článek I 
Stipendium 

 
Pro akademický rok 2021/2022 je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v souladu se Stipendijním 
řádem, vše v platném a účinném znění, určena výše stipendia pro studenty prezenční formy 
DSP programu v českém jazyce částkou 13.000,- Kč měsíčně. Stipendium je vypláceno 12 
měsíců po dobu standardní doby studia v akademickém roce v souladu s harmonogramem 
akademického roku. 
 

Článek II 
Snížení stipendia 

 
1. Tato částka bude snížena v případě, že student nebude plnit řádně a včas své studijní 
povinnosti uvedené v individuálním studijním plánu. Ke snížení dochází následujícím 
způsobem: 
 
a) v prvním ročníku studia se výše stipendia snižuje vždy o 

 1.000,- Kč za každý nesložený předmět zapsaný dle ISP; 

 1.000,- Kč za neschválený návrh metodiky viz Článek 9 odst. 3) Opatření 
děkana č. 123/2017 k zajištění studia v doktorském studijním programu; 

 
b) ve druhém a dalším ročníku studia se výše stipendia snižuje vždy o 

 1.000,- Kč za každý nesložený předmět zapsaný v příslušném akademickém 
roce. 

 
2. Dále Oborová rada může děkance fakulty navrhnout snížení nebo odejmutí stipendií 
v případě neplnění studijních povinností dle Opatření děkana č. 123/2017 k zajištění studia 
v doktorském studijním programu a Opatření děkanky č. 169/2019 a Opatření děkanky  
č. 209/2021 k povinnostem studentů doktorského studia na EF JU v Českých Budějovicích. 
 

Článek III 
Zvýšení stipendia 

 
Výše stipendia stanovená v článku 1 bude měsíčně navýšena o 1000,- Kč za každý splněný 
předmět, který student úspěšně zakončí s předstihem vůči svému individuálnímu studijnímu 
plánu, a to vždy od začátku následujícího měsíce daného akademického roku. Toto zvýšení 
trvá po standardní dobu studia. 
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Článek IV 
Jednorázové navýšení stipendia 

 
Výše stipendia stanovená v článku 1 bude na základě posouzení oborovou radou DSP 
jednorázově navýšena o:  
 
a) částku, až do výše 4.000 Kč za každou vědeckou recenzovanou publikaci s IF vydanou 

v průběhu doktorského studia; 
b) částku, až do výše 2.000,- Kč za každou vědeckou recenzovanou publikaci zařazenou v 

databázi SCOPUS; 
c) částku 2.000,- Kč za řešitelství individuálního výzkumného projektu GAJU v rámci JU, 
d)  částku 4.000,- Kč za řešitelství nebo spoluřešitelství výzkumného projektu mimo JU 

(vztahuje se pouze na projekty evidované v CEP).  
 
Jednorázové navýšení stipendia bude vyplaceno po zapsání příslušeného výstupu do 
databáze OBD, které si zajišťuje student v koordinaci s příslušnou katedrou a po podání 
žádosti na Oddělení vědy a výzkumu. 
 

Článek V 
Opětovné zvýšení 

 
V případě, že student odstraní nedostatky, které byly důvodem pro snížení základní částky 
stipendia, bude mu příslušná částka, na základě písemné žádosti studenta podané na 
Oddělení Vědy a výzkumu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 
přiznána v nejbližším možném výplatním termínu. 
 
 
 
 
 

 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová v. r. 
děkanka Ekonomické fakulty  


