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2                        Vnitřní norma PdF UP č. PdF-B-21/01 

 
 

Úprava výše doktorského stipendia  
v akademickém roce 2020/2021 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
V návaznosti na § 91 odst. 4 písm. c) zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“) 

a v souladu s ustanoveními Stipendijního řádu Univerzity 

Palackého v Olomouci R-A-18/01-N01 ze dne 31. 8. 2020, 

čl. 12 (dále jen „Stipendijní řád UP“) stanovuji podmínky 

výplaty doktorského stipendia v  akademickém roce 

2020/2021. 

 

 

Článek 2 

Upravená výše měsíčního stipendia 

 

1. V akademickém roce 2020/2021 může být vyplaceno 

doktorské stipendium studentům prezenční formy 

studia doktorských studijních programů 

realizovaných v českém jazyce, kteří studují ve 

standardní době studia, přičemž se do doby studia též 

započtou doby všech předchozích neúspěšných studií 

doktorských studijních programů. 

2. Doktorské stipendium je vypláceno v pravidelných 

měsíčních termínech, nejpozději k 15. dni v měsíci. 

3. Dle Stipendijního řádu UP odpovídá  měsíční výše 

doktorského stipendia v daném stipendijním období 

alespoň 1/12 roční výše příspěvku ministerstva 

poskytovaného UP prostřednictvím ukazatele C na 

podporu studentů doktorských studijních programů 

v daném kalendářním roce.  

4. Výše měsíčního stipendia je tedy od 1. 1. 2021 do 31. 8. 

2021 stanovena na:  

 

11.250,-- Kč. 

 

5. Stipendium je vypláceno bezhotovostním převodem 

na účet studenta vedený bankou na území ČR v české 

měně. Doktorské stipendium se přestává vyplácet od 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém student 

přerušil nebo ukončil studium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato vnitřní norma nabývá platnosti a účinnosti dnem 

jejího vydání. V případě, že dojde v průběhu 

akademického roku 2020/2021 ke změně 

Stipendijního řádu UP, článku 12, pozbývá tato vnitřní 

norma platnosti. 

2. Touto vnitřní normou se zrušuje vnitřní norma PdF-

B-20/07 Úprava výše doktorského stipendia  

v akademickém roce 2020/2021. 
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