
 

 

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla 
 

STIPENDIJNÍ ŘÁD NA ROK 2020 
 

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla uděluje v roce 2020 : 

A. Účelové stipendium studentům ČVUT v Praze 

B. Cenu Stanislava Hanzla 

 

Ad A) Účelové stipendium 

 

1. Stipendium může být uděleno studentům bakalářského, magisterského nebo doktorského 

studijního programu prezenčního studia na ČVUT v Praze, v případě bakalářského studijního 

programu nejdříve od 2. ročníku. 

 

2. Stipendium je účelové, jednorázové. Uděluje se na konkrétní účel (projekt), který musí 

souviset se studijním programem, např.: 

a) aktivní účast na konferenci, 

b) příspěvek na výzkumný projekt, bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci, 

c) příspěvek 12 000,-Kč na diplomovou práci zpracovanou na téma v oboru autorizace ČKAIT 

(České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) 

d) příspěvek na studium uskutečňované na zahraniční vysoké škole, 

e) příspěvek na výměnný studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, 

f) příspěvek na další zdůvodněné aktivity (projekty). 

 

3.   Podmínky pro získání účelového stipendia 

3.1  O stipendium může požádat student: 

a) bakalářského nebo magisterského studijního programu, který za uplynulý 

akademický rok 2018/2019 (2 semestry) dosáhl váženého studijního průměru počítaného 

podle čl. 16 Studijního a zkušebního řádu ČVUT max. 1,8 a získal min. 50 kreditů. 

b) doktorského studijního programu 

- prvního ročníku bez omezení,  

- vyšších ročníků, který splnil požadavky individuálního studijního plánu za předchozí 

akademický rok 2018/2019. 

3.2   Proti uchazeči o stipendium nesmí být vedeno disciplinární řízení. 

 

4. Výše účelového stipendia 

Jednorázová částka může být přiznána do výše      12 000,- Kč. 

Nejvyšší celoroční částka připadající na stipendia v roce 2020 300 000,-Kč. 

 

5. Podávání žádostí 

Studenti podávají žádost na předepsaném formuláři do 11. 5. 2020  

paní Mgr. Evě Piknové na Sekretariát Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla, 

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, mail: Eva.Piknova@cvut.cz 

 

O žádostech bude rozhodnuto do 15. 6. 2020. 

 

Veškeré informace, formuláře i seznam stipendistů jsou zveřejňovány na webové stránce 

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/stipendia-nadace-granty/nadacni%20fond-

cvut-stanislava-hanzla/. Stipendium bude zasláno na účet studenta (pouze bezhotovostní 

převod). V případě, že se platba neuskuteční vinou žadatele (nesprávné č. ú. apod.), ztrácí žadatel 

na stipendium nárok. 

 

Stipendista je povinen do 30. 11. 2020 podat stručnou zprávu o využití stipendia paní Mgr. Evě 

Piknové na Sekretariát Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla, Jugoslávských partyzánů 

1580/3, 160 00 Praha 6, mail : Eva.Piknova@cvut.cz. 

 

Při nesplnění této povinnosti je stipendista povinen stipendium vrátit v plné výši. 
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Ad B) Cena Stanislava Hanzla 

 

1. Cena (stipendium) je udělována studentům ČVUT v Praze k výročí 17. listopadu. 

 

2. Cena bude udělena jednomu studentu z každé fakulty a MÚVS  ČVUT na návrh děkana 

(proděkana pro studium) nebo ředitelky ústavu. Předpokladem je vynikající prospěch a také 

vědecká, odborná a další významná činnost. 

 

3. Termín pro předání návrhu předsedovi správní rady NF je stanoven na 12. října 2020. 

 

4. Cenou Stanislava Hanzla je jednorázové stipendium - finanční částka 20 000,-Kč a diplom, 

který bude předán na slavnostním shromáždění. 

 

5. Stipendium bude zasláno na účet studenta (pouze bezhotovostní převod).  

 

 

 

Tento Stipendijní řád byl schválen Správní radou nadačního fondu 29. ledna 2020. 

 

 

 

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. 

             předseda Správní rady NFSH 

       pokorny@fa.cvut.cz 
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