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Vnitřní norma UP PF č. PF-B-21/1

O doktorských stipendiích
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Studentovi doktorského studijního programu na
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
(dále jen „PF UP“) studujícímu v prezenční formě
studia, vyjma studenta studujícího v programech
uskutečňovaných za úhradu, v českém jazyce a ve
standardní době studia (dále jen „prezenční
doktorand“) přiznává děkan doktorské stipendium
podle čl. 12 vnitřního předpisu UP R-A-18/01,
Stipendijního řádu Univerzity Palackého v Olomouci
ze dne 18. června 2018, ve znění pozdějších změn.
2. Doktorské stipendium se přiznává na stipendijní
období, kterým jsou září až prosinec a leden až srpen.
3. Studentovi doktorského studijního programu na PF
UP (dále jen „doktorand“) může děkan přiznat
mimořádné stipendium podle čl. 7 vnitřního předpisu
UP R-A-18/01, Stipendijního řádu Univerzity
Palackého v Olomouci ze dne 18. června 2018, ve
znění pozdějších změn, a to:
a. za realizovanou výuku,
b. za publikační činnost,
c. za řešení vědeckého projektu.
4. Mimořádné stipendium za řešení vědeckého projektu
se přiznává za podmínek samostatné projektové
výzvy, která obsahuje také údaje o výplatě tohoto
stipendia. V případě, že projektová výzva tyto údaje
neobsahuje, přiznává se toto stipendium na návrh
proděkana pro vědu a výzkum po dosažení
projektových cílů.
5. Podmínkou vyplácení stipendií uvedených v odst. 1
a 3 je řádné plnění individuálního studijního plánu
doktoranda.

předcházejícího kalendářního roku) nebo do konce
června (za stipendijní období leden až srpen daného
kalendářního roku). Pokud v daném stipendijním
období doktorand končí své studium, může podat
svou žádost bezprostředně po uskutečnění poslední
výuky plánované v daném stipendijním období. Ve
své žádosti doktorand uvede v členění za každý
kalendářní měsíc počet výukových jednotek (45
minut) uskutečněné výuky v daném kalendářním
měsíci a předmět této výuky minimálně vymezený
studijním předmětem, v němž je výuka uskutečněna.
3. Správnost obsahu žádosti podle odst. 2 musí být
potvrzena vedoucím zaměstnancem příslušné
katedry nebo pracoviště, na kterém působí školitel
doktoranda, nebo školitelem doktoranda.
4. Souhrnná výše tohoto stipendia činí násobek
jednotkové částky určené děkanem pro dané
stipendijní období a počtu výukových jednotek (45
minut) uskutečněných doktorandem v daném
stipendijním období.
5. Do rozsahu uskutečněné výuky se nezapočítává
výuka, kterou doktorand uskutečnil v rámci plnění
své vlastní studijní povinnosti, tj. která je obsahem
jeho vlastního studijního předmětu, který má ve
stipendijním období zapsán.
Článek 4
Stipendium za publikační činnost
1.

2.

Článek 2
Řádné stipendium
1.

Prezenčnímu doktorandovi děkan přizná bez návrhu
doktorské stipendium v měsíční výši daného
stipendijního období odpovídající 1/12 roční výše
příspěvku Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy poskytovaného Univerzitě Palackého
v Olomouci prostřednictvím ukazatele C na podporu
studentů doktorských studijních programů v daném
kalendářním roce.
Článek 3
Stipendium za realizovanou výuku

1. Na základě žádosti doktoranda a po vyjádření
vedoucího zaměstnance příslušné katedry nebo
pracoviště, na kterém doktorand uskutečňuje své
studium, přizná děkan mimořádné stipendium
uvedené v odst. 2 písm. a. ve výši odpovídající
rozsahu výuky uskutečněné doktorandem pod
dohledem jeho školitele.
2. Doktorand podá svou žádost o toto stipendium za
stipendijní období, ve kterém výuku uskutečnil, a to
do konce ledna (za stipendijní období září až prosinec

3.

4.

5.

6.

Na základě žádosti doktoranda přizná děkan
mimořádné stipendium uvedené v odst. 2 písm. b.
ve výši odpovídající kvalitě a počtu doktorandem
vytvořených publikačních výstupů.
Doktorand podá svou žádost o toto stipendium za dvě
předcházející stipendijní období (tj. za stipendijní
období leden až srpen předcházejícího kalendářního
roku a za stipendijní období září až prosinec
předcházejícího kalendářního roku) v průběhu
května.
Publikační výstupy doktoranda jsou hodnoceny
obdobně jako tvůrčí výkony akademických
pracovníků podle platné vnitřní normy PF UP
upravující hodnocení vědeckého a jiného tvůrčího
výkonu akademických pracovníků PF UP.
Doktorandovi je přiznáno toto stipendium za jeho
publikační činnost přesahující ohodnocení tvůrčího
výkonu ve výši 10 bodů za sledované období (tj.
kalendářní rok).
Doktorand je povinen nejpozději do konce února
kalendářního roku následujícího po sledovaném
období evidovat všechny své vědecké a jiné tvůrčí
činnosti za toto období v databázi OBD. Výpis
z databáze OBD prokazující řádné zaevidování své
tvůrčí činnosti přiloží doktorand ke své žádosti podle
odst. 1. Tvůrčí činnost nezaevidovaná v této lhůtě
v OBD se nehodnotí a toto stipendium se za ni
nepřiznává.
Souhrnná výše tohoto stipendia činí násobek
jednotkové částky za 1 bod tvůrčího výkonu určené
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7.

děkanem a počtu dosažených bodů přesahujících 10
bodů za sledované období.
Na započítání tvůrčího výkonu pro přiznání tohoto
stipendia nemá vliv, zda je tento výkon realizován
současně jako součást studia doktoranda nebo
řešeného vědeckého projektu.
Článek 5
Výplata stipendia

1.
2.
3.

Doktorské stipendium i mimořádné stipendium se
vyplácí na bankovní účet doktoranda.
Za správnost, úplnost a aktuálnost údajů pro
bankovní spojení odpovídá doktorand.
Doktorské stipendium podle článku 2 se vyplácí
nejpozději prvního pracovního dne následujícího po
15. dni příslušného kalendářního měsíce.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

Rozhodnutí o doktorském stipendiu vydaná za
účinnosti vnitřní normy č. PF-B-18/6 zůstávají
v platnosti a účinnosti do 31. prosince 2020.
Podle této vnitřní normy se poprvé přizná mimořádné
stipendium uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a. za výuku
uskutečněnou ve stipendijním období září až prosinec
2020. Doktorand podá svou žádost o toto stipendium
do konce února 2021.
Podle této vnitřní normy se poprvé přizná mimořádné
stipendium uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b. za
publikační činnost za kalendářní rok 2020.
Touto vnitřní normou se ruší vnitřní norma č. PF-B18/6, o doktorských stipendiích, ve znění pozdějších
změn.
Tato norma nabývá platnosti dnem jejího zveřejnění
a účinností dnem 18. ledna 2021.

V Olomouci dne 15. ledna 2021
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. v.r.
děkan PF UP

