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OPATŘENÍ DĚKANA Č. 11/2016
Č.j. 3842

Zpracoval: studijní proděkanky, proděkan pro rozvoj a vedoucí studijního oddělení
Odpovídá: děkanka fakulty

Ke stanovení výše poplatků a úhrady služeb v souvislosti s konáním
státní rigorózní zkoušky
Čl. 1
Poplatek spojený s přijetím přihlášky a s využíváním služeb a zařízení fakulty
1. V souladu s ustanovením § 46, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění
pozdějších přepisů a Rigorózního řádu UK stanovuji ceny za níže uvedené služby a úkony
spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky:
a) poplatek za přihlášku ke státní rigorózní zkoušce podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního
řádu UK na 5 800 Kč
b) náklady spojené s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti
se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku podle čl. 6
odst. 2 Rigorózního řádu UK:
- 1–10 hodin: 5 000 Kč
- 11–15 hodin: 7 500 Kč
- 16–20 hodin: 10 000 Kč
(hodinou se rozumí vyučovací hodina v rozsahu 45 minut)
c) náklady spojené s používáním zařízení laboratoří a informačních technologií
v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku
podle čl. 6 odst. 2 Rigorózního řádu UK v rozsahu nejvýše 15 hodin: 10 000 Kč.
2. V případě, že rigorózní komise dané katedry usoudí, že na ní rigorózní zkoušku nelze
vykonat, vrátí se uchazeči část poplatku ve výši 4 800 Kč; administrativní náklady podle
čl. 3 odst. 6 Rigorózního řádu UK ve výši 1 000 Kč zůstávají fakultě.
3. Poplatek podle odst. 1 písm. a) je uchazeč povinen uhradit na bankovní účet fakulty
85236011/0100, variabilní symbol 110093, specifický symbol – datum narození uchazeče
ve tvaru DDMMRRRR.

4. Platbu podle odst. 1 písm. b) a c) je uchazeč povinen uhradit na bankovní účet fakulty
85236011/0100, variabilní symbol 110095, specifický symbol – datum narození uchazeče
ve tvaru DDMMRRRR.
5. Poplatky podle odst. 1 písm. a), b), c) jsou splatné ke dni podání přihlášky ke státní
rigorózní zkoušce.
6. Náhradu nákladů nehradí uchazeči, kteří žádají o uznání diplomové či disertační práce jako
práce rigorózní a o uznání státní doktorské zkoušky jako rigorózní zkoušky.
7. Platbu lze prokázat podacím lístkem poštovní poukázky nebo potvrzením banky
o provedení příkazu, popř. kopií dokladu o bankovním převodu (výpisem z bankovního
účtu, na kterém bude příslušná platba poplatku uvedena, přičemž všechny ostatní položky
na výpisu má plátce právo z důvodu ochrany osobních údajů zneviditelnit).
Čl. 2
Poplatek za promoci a vydání diplomu
Původní poplatek (čl. 6 Rigorózního řádu UK) spojený s náklady za promoci a s ozdobným
provedením diplomu byl k 1. 1. 2016 zrušen.
Čl. 3
Nabídka konzultačních služeb
1. Uchazeč, který se rozhodl přijmout nabídku služeb, uvede v přihlášce jméno konzultanta.
V takovém případě je nezbytné, aby konzultant projevil svůj souhlas s touto funkcí,
rozsahem konzultací a názvem rigorózní práce a připojil svůj vlastnoruční podpis a datum
na vyznačeném místě přihlášky.
2. Seznam schválených konzultantů podle § 53 odst. 2 zákona o vysokých školách vědeckou
radou fakulty je zveřejněn na webových stránkách fakulty (http://www.pedf.cuni.cz/PEDF272.html).
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 9/2014.
2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
V Praze dne 1. 6. 2016
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., v. r.
děkanka fakulty

