
 

 

 
  

  

  

V Praze dne 11. října 2022  

 UKPF/508465/2022 

  

Opatření děkana č. 16/2022, 

o stanovení výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2022/2023 

  

K provedení čl. 20 a 22 Pravidel pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy ve spojení s čl. 3 odst. 4 a čl. 12 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy podle čl. 11 

odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy vydávám toto opatření děkana:  

Čl. 1 

Výše doktorandského stipendia  

Doktorandské stipendium pro studenty v prezenční formě doktorského studia v základní 

výměře1 se stanoví pro akademický rok 2022/2023 ve výši  

a) 12 000 Kč v případě stipendia pro studenty v prvním roce studia,  

b) 11 000 Kč v případě stipendia pro studenty ve druhém roce studia,  

c) 11 000 Kč v případě stipendia pro studenty ve třetím roce studia a  

d) 11 000 Kč v případě stipendia pro studenty ve čtvrtém roce studia.  

Čl. 2 

Výplata stipendia  

Doktorandské stipendium se vyplácí zpětně jako pravidelná měsíčně se opakující částka 

s tím, že doktorandské stipendium pravomocně přiznané před prvním dnem kalendářního 

měsíce se vyplácí nejpozději do konce tohoto kalendářního měsíce. 

Čl. 3 

Přechodná ustanovení  

(1) Doktorandské stipendium vyplácené ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření zpětně 

za kalendářní měsíce akademického roku 2021/2022 se vyplácí ve výši podle opatření děkana 

č. 10/2021, o stanovení výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2021/2022.  

                                                 
1 Zvyšování a snižování výše doktorandského stipendia upravuje čl. 12 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy a 

opatření děkana č. 10/2018, o určení studijních, vědeckých nebo jiných povinností studenta, při jejichž splnění se 

zvyšuje doktorandské stipendium. 
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(2) Doktorandské stipendium za kalendářní měsíc, ve kterém nabylo toto opatření 

účinnosti se vyplácí ve výši podle tohoto opatření v kalendářním měsíci následujícím po 

kalendářním měsíci, ve kterém nabylo toto opatření účinnosti. 

Čl. 4 

Účinnost  

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., v. r. 

děkan  

 


