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Rozhodnutí děkana č. 7/2019 

o výši nenárokové části doktorských stipendií 
 

1. V souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) a článkem 6 odst. 3 Stipendijního řádu ČVUT stanovuje 

děkan výši nenárokové části doktorských stipendií pro studenty prezenční formy 

doktorského studia v českém jazyce studijního programu Informatika na FIT za podíl 

na výzkumné a pedagogické činnosti školicího pracoviště po standardní dobu studia (4 roky) 

dle následující tabulky: 

 

Rok studia Měsíční výše nenárokové 

části stipendia 

Podmínka pro vyplácení nenárokové části 

1 750 Kč Žádná 

2 1250 Kč 
Po splnění požadavků individuálního studijního 

plánu pro první rok studia 

3 1750 Kč 
Po splnění požadavků individuálního studijního 

plánu pro druhý rok studia 

4 2250 Kč 
Po splnění požadavků individuálního studijního 

plánu pro třetí rok studia 

 

2. Nenárokovou, měsíčně vyplácenou, část stipendia od 2. roku studia přiznává děkan na 

základě souhlasu vedoucího pracoviště. Tento souhlas je součástí pravidelného 

semestrálního hodnocení studenta školitelem a vedoucím pracoviště. 

3. Děkan může dále přiznat navýšení nenárokové části doktorského stipendia ve výši 1000 Kč 

měsíčně, které je vyplácené po dobu od následujícího měsíce po vykonání SDZ do ukončení 

standardní doby studia. 

4. Každému studentovi prezenční formy doktorského studia v českém jazyce, který úspěšně 

vykoná obhajobu odborné studie do 4. semestru standardní doby studia, může děkan přiznat 

jednorázové navýšení nenárokové části doktorského stipendia ve výši 4000 Kč vyplacené 

v dalším výplatním termínu stipendia. 

5. V případě nesouhlasného projednání semestrálního hodnocení doktoranda ORP může děkan 

měsíční nenárokovou část doktorského stipendia snížit, a to až do dalšího semestrálního 

hodnocení. O tomto snížení musí doktoranda bez odkladu informovat. 

6. Toto rozhodnutí nabývá platnosti od 1. 8. 2019. 
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7. Tímto rozhodnutím se ruší Rozhodnutí děkana č. 5/2018. 

 

 

V Praze dne 16. 8. 2019  

 

 

 

 

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. 

 

děkan Fakulty informačních technologií 


