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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ  
FAKULTY ZEMĚDĚLSKÉ A TECHNOLOGICKÉ  

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

číslo: 10/2022 9. května 2022 

Opatření děkana, 
kterým se stanovuje poskytování jednorázových prémiových stipendií pro studenty, 

kteří studují v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tímto opatřením se provádí ustanovení čl. 2 odst. 1 a 3 a článku 4 odst. 3 Stipendijního řádu Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. 
 

Článek 2 
Cena děkana 

1. Děkan může přiznat jednorázové stipendium za vynikající výsledky během celého studia a při státní 
závěrečné zkoušce formou jednorázového prémiového stipendia.  

2. „Cenu rektora“ lze přiznat za vynikající výsledky těm studentům magisterského studijního programu 
FZT JU (respektive navazujícího magisterského studijního programu FZT JU), kteří splnili současně 
všechny tři následující podmínky: 

a. obhájili diplomovou práci s hodnocením „výborně“ a současně  
b. dosáhli celkového hodnocení studia „absolvoval s vyznamenáním” a zároveň 
c. jejich vážený studijní průměr za dobu celého studia byl nejvýše 1,20. 

3. „Cenu děkana“ lze přiznat za vynikající výsledky těm studentům bakalářského studijního programu 
FZT JU, kteří splnili současně všechny tři následující podmínky: 

a. obhájili bakalářskou práci s hodnocením „výborně“ a současně  
b. získali celkové hodnocení studia „absolvoval s vyznamenáním” a zároveň 
c. jejich vážený studijní průměr za dobu celého studia byl nejvýše 1,20. 

4. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích si vyhrazuje právo Cenu rektora nebo Cenu děkana 
neudělit. 

5. Přiznávání ostatních forem stipendií je upraveno Stipendijním řádem Jihočeské Univerzity v Českých 
Budějovicích.  
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Článek 2 
Výše stipendia Cena rektora a Cena děkana 

1. Studentovi, který splnil všechny podmínky uvedené v článku 2, odst. 2 a získal Cenu rektora bude 
vyplaceno stipendium ve výši 6.000 Kč. 

2. Studentovi, který splnil všechny podmínky uvedené v článku 2, odst. 3 a získal Cenu děkana bude 
vyplaceno stipendium ve výši 3.000 Kč. 

 

 

 

 doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., v. r. 
 děkan FZT JU 
 


