
 

Opatření 
děkana Fakulty informatiky a statistiky 

č. 08/2018 ze dne 11. 6. 2018 

o přiznání stipendia pro akademický rok 2018/2019 
 

Děkan Fakulty informatiky a statistiky (dále „fakulta“) v souladu se Stipendijním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze stanovuje podmínky pro přiznání stipendií studentům fakulty. 

Čl. 1 

Prospěchové stipendium 

1. Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky ve smyslu čl. 3 Stipendijního řádu 

Vysoké školy ekonomické v Praze lze přiznat těm studentům bakalářského studia fakulty, kteří: 

a) jsou studenty 3. až 6. semestru, 

b) v akademickém roce 2017/2018 dosáhli průměrného prospěchu do 1,50 včetně a 

c) v akademickém roce 2017/2018 získali minimálně 60 kontrolních kreditů. 

 

2. Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky ve smyslu čl. 3 Stipendijního řádu 

Vysoké školy ekonomické v Praze lze přiznat těm studentům navazujícího magisterského studia 

fakulty, kteří: 

a) jsou studenty 3. až 4. semestru, 

b) v akademickém roce 2017/2018 dosáhli průměrného prospěchu do 1,50 včetně a 

c) v akademickém roce 2017/2018 získali minimálně 60 kontrolních kreditů. 

 

3. Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky ve smyslu čl. 3 Stipendijního řádu 

Vysoké školy ekonomické v Praze lze přiznat těm studentům 1. semestru navazujícího 

magisterského studia fakulty, kteří ukončili bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické 

v Praze v akademickém roce 2017/2018 s vyznamenáním. 

 

Čl. 2 

Mimořádné stipendium 

1. Mimořádné stipendium může být přiznáno děkanem studentovi v případech stanovených čl. 4 

Stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

2. Mimořádné stipendium lze přiznat studentům 1. ročníku bakalářského studia, kteří ve školním 

roce 2017/2018: 

a. dosáhli v testu obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích 

zkoušek nejméně percentilu 90 nebo 

b. absolvovali celostátní kolo soutěže ze seznamu soutěží a přehlídek v kategorii 

„Soutěže A a B“ vyhlašovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy1 a 

umístili se do třetího místa nebo 

                                                           
1 Viz http://www.msmt.cz/file/43455/ 



 

 

c. absolvovali nepovinnou část maturitní zkoušky Matematika+ s výsledkem výborně až 

velmi dobře, 

a současně: 

d. po prvním semestru získali alespoň 29 kontrolních kreditů a 

e. po druhém semestru dosáhli v součtu alespoň 57 kontrolních kreditů. 

 

3. Mimořádné stipendium lze přiznat studentovi v mimořádně tíživé sociální situaci. 

 

Čl. 3 

Průměrný prospěch 

Průměrný prospěch je vypočítán podle čl. 3 písmena g) Studijního a zkušebního řádu Vysoké 

školy ekonomické v Praze. 

Čl. 4 

Žádost o stipendium 

1. O prospěchové a mimořádné stipendium student žádá prostřednictvím e-žádosti informačního 

systému InSIS. 

 

2. Žádost o přiznání prospěchového stipendia dle č. 1 odst. 1 a 2 obsahuje: 

a. text: „Žádám o přiznání prospěchového stipendia dle čl. 1 Opatření děkana Fakulty 

informatiky a statistiky č. 08/2018.“,  

b. dosažený průměrný prospěch za akademický rok 2017/2018 zaokrouhlený na dvě 

desetinná místa a 

c. počet získaných kontrolních kreditů za akademický rok 2017/2018. 

 

3. Žádost o přiznání prospěchového stipendia dle čl. 1 odst. 3 obsahuje: 

a. text: „Žádám o přiznání prospěchového stipendia dle čl. 1 Opatření děkana Fakulty 

informatiky a statistiky č. 08/2018.“ a 

b. odůvodnění žádosti. 

 

4. Žádost o přiznání mimořádného stipendia obsahuje: 

a. text: „Žádám o přiznání mimořádného stipendia dle čl. 2 Opatření děkana Fakulty 

informatiky a statistiky č. 08/2018.“ a 

b. odůvodnění žádosti; v případě žádosti dle čl. 2 odst. 2 též příslušné podklady. 

 

5. Termín odevzdání žádosti o prospěchové stipendium dle čl. 1 a o mimořádné stipendium dle 

čl. 2 odst. 2 je 30. září 2018. 

 

6. Mimořádné stipendium dle čl. 2 odst. 1 a 3 je možné přiznat kdykoli v průběhu akademického 

roku. 

 

  



 

Čl. 5 

Přiznání stipendia 

O přiznání stipendia rozhoduje děkan na základě návrhu Stipendijní komise fakulty. 

 

Čl. 6 

Výše stipendia 

Výše stipendia je závislá na disponibilních finančních prostředcích fakulty a na počtu žadatelů. 

 

Čl. 7 

Vyplacení stipendia 

1. Prospěchové stipendium je vypláceno v měsíčních splátkách, přičemž za měsíce říjen, listopad 

a prosinec může být vypláceno zpětně. 

 

2. Prospěchové stipendium nenáleží za měsíce červenec a srpen. 

 

3. Mimořádné stipendium dle čl. 2 odst. 1 a 3 je vypláceno jednorázově. 

 

4. Mimořádné stipendium dle čl. 2 odst. 2 je vypláceno ve dvou splátkách po splnění podmínky 

čl. 2 odst. 2 písm. d) a e). 

 

Čl. 8 

Toto opatření nabývá platnosti dnem 11. 6. 2018 a účinnosti dnem 1. 7. 2018. 

 

 

 

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 

děkan 

Fakulty informatiky a statistiky 


