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OPATŘENÍ DĚKANA č. 08/2022, 
jímž se stanovuje výše stipendií přidělovaných v  rámci prezenčního doktorského studia 

na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích  

č. j.: DFF/10/22 

Čl. 1 

Základní vymezení  

Stipendium přidělované studentům1 v doktorském studijním programu je stipendium hrazené 

z příspěvku nebo dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle § 91 odst.  

4 písm. c) zákona o vysokých školách. Podmínky vyplácení dále upravuje Stipendijní řád 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 16. května 2017, jmenovitě pak čl.  13. 

Stipendium na FF JU je přiznáno studentům doktorských programů, kteří studují v prezenční 

formě studia a nepřekročili standardní dobu studia  (do doby studia se přitom započtou 

všechny doby předchozích neúspěšných studií v  doktorských studijních programech). Výši 

stipendia a podrobnosti přiznávání základního stipendia pro  studenty doktorských studijních 

programů stanoví děkan svým opatřením, základní stipendium pak přiznává rozhodnutím 

z moci úřední.  

Čl. 2 

Organizační zajištění  

1. Stipendium je studentům po dobu celého roku studia vypláceno zpětně, a  to jako pravidelná, 

měsíčně se opakující částka. Každoroční měsíční výši stanoví opatření děkana. Není-li 

aktualizované opatření vydáno, platí, že dosavadní výše stipendií se nemění. Stanovená výše 

stipendia se týká všech oborů, jež jsou v  rámci doktorského studia na  fakultě nabízeny.  

2. Kromě pravidelného základního stipendia může děkan na  návrh předsedy oborové rady 

daného oboru/programu studentovi jednorázově přiznat další jednorázové stipendium až 

do výše 20.000,- Kč v rámci daného akademického roku, a  to za výrazně nadstandardní 

prezentaci výsledků své vědecké práce (mezinárodní konference, publikace, výuka nad  rámec 

povinností vyplývajících z  individuálního studijního plánu).  

 
1 Výraz je míněn genericky a zahrnuje studentky i studenty. 
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3. V případě, že pravidelné hodnocení studenta konstatuje neplnění podstatných položek 

individuálního studijního plánu bez  uvedení závažných důvodů, může děkan na návrh 

předsedy oborové rady studentovi, resp. studentce individuálně snížit základní doktorské 

stipendium, a to až o  50 procent jeho stanovené výše. Toto snížení je účinné od  následujícího 

kalendářního měsíce, kdy děkan návrh obdržel, a platí do konce daného akademického roku. 

O tomto snížení stipendia je student informován písemně.  

Čl. 3 

Konkrétní výše základních stipendií od akademického roku 2022/2023 

Konkrétní výše základních doktorských stipendií  náležejících studentům doktorských 

studijních programů v  prezenční formě studia se standardní dobou studia čtyři roky, kteří mají 

na přiznání tohoto stipendia nárok, se od akademického roku 2022/2023 stanoví takto:  

Studentům studujícím  

a) v prvním roce studia je přiznáváno stipendium ve výši 10.000,- 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 11.000,- Kč měsíčně;  

d) ve čtvrtém roce studia je přiznáváno stipendium ve  výši 11.500,- Kč měsíčně.  

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení  

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2022 a ruší opatření děkana č. 8/2020 ze dne 

3. listopadu 2020.  

České Budějovice dne 1. listopadu 2022.  

prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r. 
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