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Praha 29. listopadu 2018

Správní rada Nadace 17. listopadu
v souladu s čl. VII, odst. 6 Statutu Nadace vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na poskytnutí stipendia Nadace 17. listopadu pro akademický rok 2018/2019
pro studenty FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT v Praze
Stipendium je možno poskytnout pouze studentům/studentkám Fakulty stavební ČVUT
v Praze, kteří studují aktuálně bakalářský nebo magisterský studijní program.
Toto výběrové řízení se netýká studentů krátkodobých studií nebo výměnných programů.
Toto výběrové řízení na stipendia není vyhlášeno pro studenty doktorských studií.
Uchazeč/uchazečka o stipendium (dále jen „žadatel“) musí splňovat tyto základní požadavky:
a) je studentem zapsaným v AR 2018/2019 ve 3. nebo 5. nebo 7. semestru
bakalářského programu (4 letá studia) nebo ve 3. semestru navazujícího magisterského
studia;
b) studuje podle doporučeného časového plánu;
c) studuje v prvním bakalářském resp. prvním navazujícím magisterském studiu (tj.
nemá žádná neúspěšná předchozí studia);
d) úspěšně ukončil předchozí rok studia s min. 60 kredity;
e) jeho celkový vážený studijní průměr za předchozí všechny ukončené semestry
nepřesáhne 1,30 (tato hranice je stanovena pouze pro toto výběrové řízení).
Na poskytnutí stipendia není žádný právní nárok; o počtu stipendií a jejich konkrétní výši
úspěšným žadatelům rozhoduje pouze správní rada s přihlédnutím k stanovenému rozpočtu,
počtu žádostí, prospěchové a sociální situaci žadatelů apod.
Nezbytnou podmínkou projednání žádosti je kladné stanovisko proděkana pro pedagogickou
činnost; vyjádření si zajišťuje správní aparát Nadace vlastní cestou.
Nadace neposkytne příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je osobou jí
blízkou.
Celková výše prostředků určená na stipendia v rámci tohoto výběrového řízení: 100.000 Kč.
Žádosti o poskytnutí stipendia se podávají na předepsaném formuláři (k dispozici na studijním
oddělení fakulty nebo na http://www.fsv.cvut.cz/nadace/).
Při projednání žádosti se může přihlédnout k sociálním poměrům v rodině žadatele; k žádosti
je pak nutné připojit aktuálně platné potvrzení (rozhodnutí) příslušného orgánu státní
sociální podpory.
Termín pro podání žádosti je 12. prosinec 2018; zasílá se poštou na adresu Nadace
(rozhodující je datum poštovního razítka) nebo se odevzdává do podatelny fakulty (vpravo od
vrátnice při hlavním vstupu do budovy – do schránky označené NADACE 17. LISTOPADU,
levý sloupec schránek, 3. řada shora). Na žádosti došlé/odevzdané po 12. prosinci 2018
nemusí být brán zřetel. Vyjádření proděkana zůstává nevyplněno při podání žádosti!
Žádost musí být kompletně vyplněna, vlastnoručně podepsána a případně doplněna o přílohu
ohledně sociální situace žadatele.

Žadatel také svým podpisem dává Nadaci 17. listopadu souhlas se zpracováním a
uchováváním dat v rozsahu odpovídajícímu aktuální směrnici GDPR a předpisům
souvisejícím, včetně souhlasu se zveřejněním jména a příjmení, studijního programu, ročníku
a částky uděleného stipendia ve Výroční zprávě Nadace za rok 2018. Údaje o neúspěšných
žadatelích se nezveřejňují.
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny po rozhodnutí správní rady nejpozději
21. prosince 2018; každý žadatel bude informován e-mailem a doporučeným dopisem o
výsledku výběrového řízení; na webu Nadace budou zveřejněny výsledky pod osobním číslem
studenta ze systému KOS, který žadatel musí uvést v žádosti.
Nadační příspěvek – jednorázové stipendium pro akademický rok 2018/2019, bude
úspěšnému žadateli zaslán bezhotovostně převodem z účtu Nadace na účet, uvedený
žadatelem v žádosti o stipendium, a to v termínu do 31. prosince 2018. Tento postup přijala
správní rada pouze pro toto výběrové řízení.
Každý úspěšný žadatel, který přijme stipendium, do 31. srpna 2019 zašle krátkou písemnou
zprávu Nadaci o tom, jak využil přidělené prostředky na podporu svého studia na Fakultě
stavební ČVUT v Praze. Toto vyjádření slouží Nadaci ke kontrole využívání nadačních
příspěvků a zpětné vazbě. Bližší informace budou uvedeny v písemném sdělení žadateli o
výsledku výběrového řízení.
Tyto podmínky a vyhlášení výběrového řízení byly přijaty správní radou Nadace 17. listopadu
dne 28. listopadu 2018.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., v.r.
předseda správní rady

doc. Ing. Josef Jettmar, CSc., v.r.
člen správní rady

V případě potřeby se obracejte na:
Radek Zigler, tel. 224 357 163, zigler@fsv.cvut.cz
Josef Jettmar, tel. 224 354 542, josef.jettmar@cvut.cz

Vyhlášeno dne: 29. listopadu 2018

Ing. Radek Zigler, Ph.D., v.r.
člen správní rady

