
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
 

Opatření děkana č. 6/2018 

Změna opatření děkana č. 15/2017, 

Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2017/2018 

 

Čl. 1 

Změna opatření děkana č. 15/2017, Výše doktorandských stipendií pro akademický 

rok 2017/2018 

V čl. 2 se všechny částky uvedené pod písmeny a) až d) nahrazují částkou „10 500“. 

 

Čl. 2 

Přechodné ustanovení 

Změna výše doktorandských stipendií provedená tímto opatřením se vztahuje pouze na 

doktorandská stipendia přiznávaná za měsíce květen až září 2018. 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Ke konkrétní výši doktorandských stipendií uvedené v čl. 1 tohoto opatření se v souladu 

s ustanovením čl. 12 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy kladně vyjádřil 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dne 12. 4. 2018. 

2. Součástí tohoto opatření je Příloha 1 – Úplné znění opatření děkana č. 15/2017, Výše 

doktorandských stipendií pro akademický rok 2017/2018. 

3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2018. 

 
 
V Praze dne 17. 4. 2018 
Č.j. 2018UKFF12132 

 

 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

děkan FF UK 



Příloha 1 – Úplné znění opatření děkana č. 15/2017 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 

Opatření děkana č. 15/2017 

Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2017/2018 

ve znění opatření děkana č. 6/2018 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 12 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy 

v Praze, ve znění účinném od 1. 10. 2017 (dále jen „SŘ UK“ a „univerzita“), a na ustanovení čl. 

8 odst. 1 Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 

ve znění účinném od 1. 10. 2017 (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“). 

 

Čl. 2 

Konkrétní výše doktorandských stipendií 

Konkrétní výše doktorandských stipendií náležejících studentům doktorských studijních 

programů v prezenční formě studia, kteří mají na přiznání doktorandského stipendia dle SŘ 

UK nárok, se pro akademický rok 2017/2018 stanoví tak, že studentům studujícím: 

a) v prvním roce studia je přiznáváno stipendium ve výši 10 500 Kč měsíčně, 

b) v druhém roce studia je přiznáváno stipendium ve výši 10 500 Kč měsíčně, 

c) v třetím roce studia je přiznáváno stipendium ve výši 10 500 Kč měsíčně, 

d) ve čtvrtém roce studia je přiznáváno stipendium ve výši 10 500 Kč měsíčně. 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Ke konkrétní výši doktorandských stipendií uvedené v čl. 2 tohoto opatření se v souladu 

s ustanovením čl. 12 odst. 2 SŘ UK kladně vyjádřil Akademický senát fakulty dne 14. 9. 

2017.1 

2. Toto opatření  nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dne 1. 10. 2017. 2 

 

                                                 
1 Ke konkrétní výši doktorandských stipendií stanovené změnou tohoto opatření provedenou opatřením 
děkana č. 6/2018 se kladně vyjádřil Akademický senát fakulty dne 12. 4. 2018. 
2 Změna tohoto opatření byla provedena opatřením děkana č. 6/2018 a nabyla účinnosti dne 1. 5. 2018. 


