
 
 

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 10/2007, 
 

k úhradám náklad ů na mimo řádné a nadstandardní úkony a služby 

poskytované student ům a absolvent ům FF JU, p řípadně dalším osobám  

na Filozofické fakult ě Jiho české univerzity v Českých Bud ějovicích 
 

 
Č.j.:  233/06/06/2007 

 
1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů v platném znění (dále jen „zákon“), a opatřením kvestorky JU č. K 5 ze dne 1. 
října 2004 a K 13 ze dne 13. října 2006 stanovuji následující sazebník poplatků k úhradám 
nákladů na mimořádné a nadstandardní úkony a služby poskytované studentům a 
absolventům FF JU, případně dalším osobám: 

 
Podání žádosti o nenárokový administrativní úkon ze strany 
studenta 

60,- Kč 

Dodatečný zápis předmětu do semestru 240,- Kč 
Vydání dokladu o vykonaných zkouškách na základě žádosti 
podle § 57 odst. 6 písm. b) a c) zákona 
 

40,- Kč 
za 1 zkoušku (max. 
300,- Kč) 

Vydání dodatku k diplomu (Diploma Supplement) podle 
§ 57 odst. 7 zákona 
plus za každý předmět pro Diploma Supplement, který není 
v IS STAGu 
(nárok na žádost o vystavení mají absolventi od roku 1999 včetně) 

1.000,- Kč 
 
150,- Kč 

Vydání duplikátu dokladu o studiu vydaného vysokou školou 
podle § 57 zákona 

200,- Kč 

Vydání potvrzení o době studia pro zaměstnavatele nebo pro 
úřady státní správy 

100,- Kč 

Služby spojené s konáním promocí (akademických obřadů 
podle § 57 odst. 8 zákona) 

0,- Kč 

Příprava rigorózní zkoušky a obhajoba rigorózní práce (§ 46 
odst. 5 zákona) 

6.000,- Kč  

Zahájení habilitačního řízení (§ 72 zákona) 6.000,- Kč pracovník 
FF JU 
8.000,- Kč ostatní 

Zahájení řízení ke jmenování profesorem (§ 74 zákona) 9.000,- Kč pracovník 
FF JU 
12.000,- Kč ostatní 

Vydání rozhodnutí a osvědčení o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (§ 89 a § 90 zákona) 

6.000,- Kč 
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2) Vyjmenované úkony a služby jsou součástí vzdělávací činnosti poskytované v rámci 
akreditovaných studijních programů v souladu se zákonem; povinnost poskytovat takové 
služby vyplývá ze zákona a úhrada za ně je zdrojem finančních prostředků pro realizaci 
těchto služeb. Úhrady podle tohoto opatření nebudou tedy zatíženy daní z přidané 
hodnoty. 

 
3) Poplatky je možné uhradit: 

a) složením hotovosti v pokladně FF JU 
b) složenkou typu A 
c) převodem na účet FF JU č. 60003-6036231/0710 vedený u ČNB České Budějovice 

 
4) Tento sazebník vstupuje v platnost dnem 6. 6. 2007. 
 
 
V Českých Budějovicích dne 6. června 2007     

PhDr. Pavel Král, Ph.D. 

děkan FF JU 

 

 

 

 

 

 

 


