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V Praze dne 18. 2. 2022 
Č.j.: UFSV/59532/2022-1 

 
Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění 

  
XXXX,  
 
Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen „FSV UK“) byla doručena Vaše žádost dle 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které náš žádáte o poskytnutí 
následujících informací:  
 
1) Jak se vyvíjela výše doktorandského stipendia na Fakultě sociálních věd UK? Prosím o výši 
základního stipendia, tj nezvýšeného o případné splnění státní doktorské zkoušky. 
 
2) Jak se vyvíjela maximální částka, kterou si mohl nechat vyplatit hlavní řešitel grantu GAUK 
formou stipendia? 
 
Požadované informace požadujete zaslat od roku 2005 do současnosti. 
 
Ustanovení § 6 zákona č. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím stanoví, že 
v případě, kdy žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může 
povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit 
žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na 
internetovou stránku, kde se informace nachází. S ohledem na uvedené uvádíme následující.  
 
1) Výši doktorandského stipendia naleznete v opatřeních děkana č. 28/2008, č. 26/2012,            
č. 20/2013, č. 19/2017, č. 20/2018 a 15/2019, které jsou zveřejněné na internetové stránce:  
 
https://fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/vnitrni-predpisy-dokumenty/opatreni-dekana 
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Před rokem 2008 byla výše doktorandského stipendia stanovena Stipendijním řádem UK, 
kterého historické znění naleznete na internetové stránce:  
 
https://cuni.cz/UK-146.html 
 
2) Veškeré informace k vývoji maximální částky, kterou si mohl nechat vyplatit hlavní řešitel 
grantu GAUK formou stipendia lze nalézt v opatřeních rektora č. 17/2003, č. 22/2006, č. 
10/2007, č. 34/2009, č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013, č. 22/2014, č. 20/2016, č. 
41/2017, č. 25/2018, č. 20ú2020 a č. 35/2021, které naleznete na internetové stránce:  
 
https://cuni.cz/UK-10885.html 
 
Informace ke grantu GAUK jsou zveřejněné na internetové stránce:  
 
https://cuni.cz/UK-2446.html 
 
S pozdravem   
 
  
  

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.   
děkan 

Fakulta sociálních věd 
Univerzita Karlova  

 
 


