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POKYN Č. 7/2018
ÚHRADY ZA MIMOŘÁDNÉ A NADSTANDARDNÍ
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY
Článek 1
Předmět úpravy
1.

Tato vnitřní norma upravuje výši úhrady za vydání náhradních dokladů o studiu vydaných podle
§ 57 zákona o vysokých školách (dále jen „druhopisů“) a stanovuje rozsah výše úhrady za jiné
mimořádné administrativní úkony.

Článek 2
Úhrada za vydání druhopisů dokladů
1.

Úhrada za vydání druhopisu dokladů, jejichž prvopis obdržel student či absolvent bezplatně, se
stanovuje takto:
průkaz studenta

aktuální cena průkazu studenta

vysokoškolský diplom a vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce

500,- Kč

vysokoškolský diplom

500,- Kč

vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

500,- Kč

dodatek k diplomu

500,- Kč

2.

Druhopisy lze vydat jen na základě žádosti absolventa. Úhrady za vydání druhopisů vybírá součást
školy, která druhopisy vydává. Částky jsou uvedeny včetně DPH.

3.

Druhopisy lze vydat jen na základě předchozího zaplacení úhrady.

Článek 3
Úhrada za další nadstandardní administrativní úkony
1.

Při slavnostním předání diplomů v souvislosti s ukončením studia uhradí absolvent bakalářského
a magisterského studia za nadstandardní úkony související s promocemi úhradu v maximální výši
800,- Kč. Přesnou výši úhrady určí děkan fakulty nebo ředitel ústavu vnitřní normou.
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2.

Při slavnostním předání diplomů v souvislosti s ukončením studia uhradí absolvent doktorského
studia za nadstandardní úkony související s promocemi úhradu ve výši 300,- Kč.

Článek 4
Moderační právo
1.

Rektor, případně děkan příslušné fakulty může výjimečně v odůvodněných případech placení
úhrady za vydání druhopisů nebo za další nadstandardní administrativní úkony žadateli snížit nebo
prominout.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1.

Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor
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