
 
 
 

 Vyhláška o stipendiích pro akademický rok 2022/23 

(Příloha k Stipendijnímu řádu Vysoké školy ekonomické v Praze) 
 
Vyhláška o podmínkách přiznání stipendií na Fakultě podnikohospodářské (dále jen vyhláška) 
konkretizuje a doplňuje Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze. 
V souladu se Stipendijním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze může být studentům Fakulty 
podnikohospodářské děkanem přiznáno: 

I. prospěchové stipendium, 
II. mimořádné stipendium, 
III. doktorské stipendium. 

 
I. Prospěchové stipendium 

Stipendium bude přiznáno těm studentům Fakulty podnikohospodářské, kteří si do úterý 8. 11. 2022 
do 12:00 hod. podají žádost na formuláři „Žádost o udělení stipendia“1 a splní následující podmínky: 
1. bakalářský studijní program: 

• jsou studenty alespoň 3. a nejvýše 6. semestru bakalářského studijního programu Fakulty 
podnikohospodářské plánu E, 

• dosáhli průměrný prospěch2 do 1,3 včetně za akademický rok 2021/22, 

• získali alespoň 59 evropských kreditů za akademický rok 2021/22. 
2. navazující magisterský studijní program: 

• jsou studenty alespoň 3. a nejvýše 4. semestru navazujícího magisterského studijního 
programu Fakulty podnikohospodářské plánu E, 

• dosáhli průměrný prospěch2 do 1,3 včetně za akademický rok 2021/22, 

• získali alespoň 59 evropských kreditů za akademický rok 2021/22. 
O přiznání prospěchového stipendia rozhoduje děkan na základě návrhu Stipendijní komise Fakulty 
podnikohospodářské. 
 

II. Mimořádné stipendium 
Mimořádné stipendium může být přiznáno studentům: 
1. kteří se zapojí do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti fakulty, nebo VŠE, za vynikající 

vědecké, výzkumné nebo další tvůrčí výsledky, 
2. za vynikající výsledky celého studia u studentů bakalářského nebo magisterského studijního 

programu, 
3. na úhradu mimořádných nákladů spojených s řešením úkolů zadaných v zájmu fakulty nebo VŠE, 

s odbornou praxí nebo s vědecko-výzkumnou činností, 
4. za plnění mimořádných úkolů přispívajících k rozvoji fakulty nebo VŠE, popřípadě souvisejících 

s rozvojem fakulty nebo VŠE, 
5. v mimořádné tíživé sociální situaci. 
Mimořádné stipendium za vynikající výsledky celého studia u studentů bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programů může být přiznáno studentům, kteří splňují podmínky uvedené 
v článku 29 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze. 
K „Žádosti o udělení stipendia“ předloží student doklady potřebné k prokázání údajů v žádosti 
uvedených. 
O přiznání mimořádného stipendia rozhoduje děkan na základě návrhu člena kolegia děkana. 

                                                           
1 Žádost o udělení stipendia je ke stažení na stránkách Fakulty podnikohospodářské. 
2 Průměrný prospěch pro studenty plánu E – Studijní a zkušební řád (článek 3, odst. f) 



 
 
 
 

III. Doktorské stipendium 
Doktorské stipendium bude přiznáno všem studentům doktorských studijních programů studujícím 
v prezenční formě studia, a to po standardní dobu studia, tj. 36 měsíců pro programy zahajované 
před 1. 11. 2019 a 48 měsíců pro programy zahajované po 1. 11. 2019. 
1. Studentům 1. ročníku je stipendium vypláceno pravidelnou měsíční částkou ve výši 15 000 Kč 

měsíčně. Vždy po třech měsících studia je vyplácení této plné částky podmíněno podpisem 
školitele stvrzujícím, že doktorand průběžně plní všechny povinnosti související se studiem a 
intenzivně se školitelem spolupracuje. V opačném případě je stipendium sníženo na 7 500 Kč 
měsíčně.  Ve výjimečných případech, kdy student doktorského studia zjevně neplní své 
povinnosti, může být stipendium na návrh školitele sníženo až na částku 1 000 Kč měsíčně. 
Snížení stipendia na návrh školitele je platné vždy na období následujících 3 měsíců. Po tomto 
období dává školitel nový návrh dle aktuálního průběhu doktorského studia studenta.  

2. Studentům 2. až 4. ročníku je stipendium vypláceno pravidelnou měsíční částkou ve výši 15 000 
Kč měsíčně pouze za předpokladu, že zcela splnili povinnosti předchozího ročníku dle platného 
Opatření děkana (Standardu doktoranda) konkretizovaného v Individuálním plánu. Při prvním 
podmíněném zápise se stipendium na období následujících šesti měsíců (přerušení studia se do 
této doby nepočítá) snižuje na částku 7 500 Kč měsíčně. Při druhém podmíněném zápisu, ke 
kterému dojde kdykoli během studia, je stipendium sníženo na částku 1 000 Kč měsíčně, opět na 
období následujících 6 měsíců. Ve výjimečných případech, kdy student doktorského studia zjevně 
neplní své povinnosti v rámci probíhajícího roku, může být stipendium na návrh školitele sníženo 
až na částku 1 000 Kč měsíčně. Pro studenty 2. až 4. ročníku je snížení stipendia na návrh školitele 
platné vždy do konce příslušného semestru akademického roku. 

3. Další nenárokové složky stipendia se přiznávají za kvalitní výsledky ve studiu, ve vědecko-
výzkumné, pedagogické nebo publikační činnosti. Tuto část stipendia přiznává děkan na základě 
návrhu vedoucího katedry, na které student uskutečňuje doktorský studijní program, a 
proděkana pro vědu a výzkum jednorázově nebo opakovaně tak, aby nebyl překročen celkový 
limit přidělených prostředků na doktorská stipendia. 

Student ztrácí nárok na vyplacení zbytku doktorského stipendia, pokud přestane být studentem 
prezenční formy studia v doktorském studijním programu a po dobu přerušení studia. 
 
  
Závěrečná ustanovení 
Vyhláška je přílohou ke Stipendijnímu řádu Vysoké školy ekonomické v Praze a konkretizuje 
podmínky přiznání stipendií na Fakultě podnikohospodářské v akademickém roce 2022/23. 
Dnem vydání se ruší Prováděcí vyhláška děkana o podmínkách přiznání stipendií na Fakultě 
podnikohospodářské v akademickém roce 2021/22 ze dne 22. 9. 2021 
 
 
 
  V Praze dne 19. 10. 2022 

 
 
 
 

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 
děkan Fakulty podnikohospodářské 
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