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                V Kladně dne 18.2.2019 

                    Čj. 70/19/17911/Jirav 

 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutí děkana č. 1/2019 o výši doktorských stipendií 
 
 
 

1. V souladu s článkem 6, odst. 1, písm. a) Stipendijního řádu ČVUT stanovuje děkan FBMI 

výši nárokové části doktorských stipendií pro studenty v prezenční formě doktorského 

studijního programu s platností od 1. března 2019. 

 

Stipendium je vypláceno po standardní dobu studia (4 roky) dle následující tabulky: 

 

Rok studia Výše stipendia Podmínka 

1 10 000 Kč  

2 13 000 Kč 
Nejdříve po splnění požadavků individuálního studijního 

plánu pro první rok studia 

3 15 000 Kč 
Nejdříve po splnění požadavků individuálního studijního 

plánu pro druhý rok studia 

 

Stipendium přiznává děkan na návrh vedoucího pracoviště, který bude součástí 

pravidelného hodnocení studenta školitelem a vedoucím pracoviště. Děkan může dále 

přiznat účelové stipendium za vynikající studijní výsledky tak, aby nebyl překročen 

celkový objem přidělených účelových prostředků na doktorská stipendia. 

 

2. Student doktorského studijního programu se v rámci svých studijních povinností podílí 

na výuce v průměrném rozsahu 4 výukové hodiny týdně po dobu 4 semestrů (tato výuka 

může být během doktorského studia rozdělena nerovnoměrně). Za pravidelnou výuku 

může být studentovi podle článku 4 Stipendijního řádu ČVUT přiznáno pravidelné nebo  
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jednorázové účelové stipendium, které v akademickém roce nesmí překročit 

třicetinásobek základu pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58, odst. 2, 

zákona o vysokých školách vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Taková činnost může probíhat pouze se souhlasem školitele a vedoucího školicího 

pracoviště a nesmí být na úkor studia. 

 

4. Toto rozhodnutí platí od 1. 3. 2019. 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., v.r. 

děkan FBMI ČVUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: Dana Jiravová 
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