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Vzdělávací program: Stipendia Becario 2006/2007 
 
 

Garant programu: Ing. Pavla Topolánková 
„Stipendijní program Becario je jako každý rok zaměřen na technické obory. Jsem ráda, že i letos se 
nám podařilo zajistit finanční prostředky a nepochybuji, že je vybraní studenti bezezbytku využijí pro 
zkvalitnění jejich studia. 
 
 
Rozdělení finančních zdrojů: 
Celkem v tomto školním roce bude rozděleno 300 000 Kč mezi 10 studentů z vybraných vysokých škol 
(viz níže okruh VŠ, resp. fakult). 
Každý vybraný student dostane vyplacenou částku ve výši 3 000 Kč, tj. 30 000 Kč za 
10 měsíců 
 
 
Podmínky pro podání žádosti o přidělení stipendia pro akademický  
rok 2006/2007  
 

1. Základní (nutné) podmínky: 
a. student se účastní prezenční formy studia na jedné z vybraných vysokých škol (viz 

níže okruh VŠ, resp. fakult) 
b. student v akademickém roce 2006/2007 nastupuje do čtvrtého a vyššího ročníku 
c. aritmetický průměr počítaný ze všech složených zkoušek (úspěšně i neúspěšně) 

v akademickém roce 2005/2006 dosahuje maximální hodnoty 1,5 (podmínkou je 
absolutorium obou semestrů v daném akademickém roce a složení minimálně pěti 
zkoušek) 

d. slabší sociální zázemí studenta posuzované dle pobírání či nepobírání některé 
z dávek státní sociální podpory dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

e. notářsky ověřený souhlas studenta s podmínkami poskytnutí finančních prostředků 
 
 

2. Při rozhodování o přidělení stipendia se dále přihlédne k: 
a. případné účasti studenta na vědeckých, výzkumných nebo obdobných aktivitách 
b. případné publikační činnosti 
c. případné účasti na soutěži související s jeho studijním zaměřením 
d. dalším skutečnostem, které hovoří v jeho prospěch – záleží na vlastním uvážení 

žadatele o stipendium 
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3. Okruh VŠ, resp. fakult: 

a. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (www.vsb.cz) 
1. strojní fakulta 
2. fakulta elektrotechniky a informatiky 
3. stavební fakulta 
4. fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
 

b. Vysoké učení technické v Brně (www.vutbr.cz) 
1. fakulta architektury 
2. fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 
3. fakulta chemická 
4. fakulta informačních technologií 
5. fakulta stavební 
6. fakulta strojního inženýrství 
 

c. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (www.utb.cz) 
1. fakulta technologická 
2. fakulta multimediálních komunikací 
 

d. Univerzita Pardubice (www.upce.cz) 
1. Dopravní fakulta Jana Pernera 
2. Fakulta chemicko-technologická 
3. Ústav elektrotechniky a informatiky 

 
 

4. Prokazování splnění podmínek: 
a. první tři základní podmínky prokazuje student vyplněným a školou potvrzeným 

formulářem „Žádost o přidělení stipendia pro akademický rok 2006/2007 
poskytovaného BECARIO, sdružení pro rozvoj vzdělanosti“, zaslaným doporučeně na 
adresu Becario 

b. podmínka slabší sociální situace se považuje za prokázanou, pokud student zašle 
(součastně s formulářem žádosti) kopii rozhodnutí o přidělení některé z dávek státní 
sociální podpory, případně potvrzením o výplatě dávky  

c. ostatní skutečnosti prokazuje student dle jejich charakteru – např. potvrzení o účasti 
na soutěži apod. 

 
 

5. Právní nárok na poskytnutí stipendia a souhlas se zveřejněním jména 
Občanské sdružení s názvem BECARIO, Sdružení Mirka Topolánka pro rozvoj 
vzdělanosti je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, založeným 
v souladu se zák. č. 83/1990 Sb. Dle tohoto zákona se řídí platnými stanovami sdružení. 
Účast v programech sdružení je dobrovolná. U programu „Stipendia Becario 2006/2007“ 
neexistuje žádný právní nárok na poskytnutí finančních prostředků. Podmínkou 
poskytnutí finančních prostředků je souhlas studenta s podmínkami uvedeného programu 
a souhlas se zveřejněním svého jména na seznamu stipendistů Becario ve všech 
písemných a jiných výstupech sdružení. 
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6. Postup při žádosti:  

a. Student si stáhne formulář „souhlas“ na www.becario.cz doplní své údaje a podepíše 
„Souhlas studenta s podmínkami poskytnutí stipendia“ (u notáře nebo na obecním 
úřadě) 

b. Student si stáhne formulář „zadost“ na www.becario.cz doplní své údaje. K této 
žádosti o poskytnutí stipendia doplní příslušná potvrzení dle podmínek uvedených 
v bode 4a – 4c. 

c. Tyto dokumenty zašle doporučeně poštou nejpozději do 30.3. 2007 (platí datum 
poštovního razítka)  

 
Upozornění: Při příjmu  žádostí se nejdříve bude  posuzovat formální správnost všech zaslaných 
dokumentů. Chybějící údaje, nedodané potvrzení, stejně tak jako pozdní zaslání znamenají 
okamžité vyloučení  studenta z výběrového řízení. 

 
 

7. Rozhodnutí o udělení/neudělení stipendia 
Výběr bude provádět komise sdružení, jejíž obsazení bude zveřejněno na www.becario.cz spolu 
s výsledky. Každému z uchazečů bude zaslán email s výsledkem výběru. Kompletní seznamy 
uchazečů, včetně informace, kdo stipendium získal bude zveřejněno ve 12:00 dne 10. dubna 2007 
na www.becario.cz. Proti rozhodnutí výběrové komise není odvolání. Z účasti na programu 
„Stipendia Becario 2006/2007“ jsou vyloučení přímí rodinní příslušníci členů komise.  
 
 
8. Kontakt s kanceláří sdružení 
Aby bylo zajištěno efektivní využití prostředků, nedisponuje sdružení rozsáhlým administrativním 
aparátem. Všechny informace týkající se programu „Stipendia Becario 2006/2007“ jsou uvedeny 
v tomto materiálu. Pro komunikaci upřednostňujeme email (info@becario.cz).   Telefonicky nás 
kontaktujte jen ve výjimečných případech. 

 


