
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍKAZ  REKTORA Č.  1 /2017   
 

VÝŠE POPLATKŮ NA UJEP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P Ř Í K A Z  P R O  U J E P  

Platný od: 1. 2. 2017 

Účinný od: 18. 9. 2017 

Zpracoval/a: RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. 
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Ruší: Příkaz rektora č. 3/2016 

ze dne 10. 6. 2016  
 



Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tento příkaz stanovuje, v návaznosti na zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), výši poplatků platnou na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem (dále jen „UJEP“).         

 
 

Čl. 2 
Poplatky spojené se studiem, přijímacím řízením a řízením o žádosti o uznání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 
 

1. Výše poplatků 

Poplatek spojený se studiem  

- za prodlouženou dobu studia podle § 58 odst. 
3 zákona 

dle Statutu UJEP 

- za studium v cizím jazyce Fakulta umění a designu  20 000 Kč/ak.rok 
Filozofická fakulta             20 000 Kč/ak.rok 
Pedagogická fakulta         40 000 Kč/ak.rok 
Přírodovědecká fakulta     50 000 Kč/ak.rok 

Poplatek spojený s přijímacím řízením  

- za úkony spojené s přijímacím řízením ke 
studiu v českém jazyce  

dle Statutu UJEP 

- za úkony spojené s přijímacím řízením ke 
studiu v cizím jazyce 

dle Statutu UJEP není stanovován 

Poplatek spojený s uznáním zahraničního 
vzdělání a kvalifikace 

- za úkony spojené s řízením o žádosti o 
uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání a kvalifikace podle § 90a odst. 2 
zákona 

3 000 Kč 

 
2. Poplatky za prodlouženou dobu studia podle § 58 odst. 3 zákona jsou zdrojem 

stipendijního fondu fakulty. Úhrada probíhá bezhotovostně na účet UJEP.  

Pro úhradu poplatků za prodlouženou dobu studia podle § 58 odst. 3 zákona platí 
toto bankovní spojení: 

Číslo účtu:  260119809/0300 
Konstantní symbol:  0308  
Variabilní symbol:  uveden v rozhodnutí  
Specifický symbol: uveden v rozhodnutí 

 
3. Ostatní poplatky spojené se studiem nebo přijímacím řízením jsou příjmem fakulty 

UJEP. Úhrada probíhá bezhotovostně na účet UJEP. Bližší náležitosti k úhradě stanoví 
děkan fakulty. 

 
4. Poplatek spojený s přijímacím řízením je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný.  
 
5. Poplatky spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a 

kvalifikace jsou splatné ke dni podání žádosti a jsou příjmem rektorátu UJEP. Úhrada 
probíhá bezhotovostně na účet UJEP. 



Pro úhradu poplatků spojených s řízením o žádosti o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace platí toto bankovní spojení: 

Číslo účtu:  100200392/0800 
Konstantní symbol:  0308  
Variabilní symbol:  2210101 
 

6. Řízení o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v případě 
osob požívajících mezinárodní ochranu není zpoplatněno. 

 
 

Čl. 3 
Poplatky spojené se jmenovacím, habilitačním a rigorózním řízením 

 
1. Výše poplatků  

Poplatek spojený s řízením ke jmenování 
profesorem 

Fakulta umění a designu 

Fakulta strojního inženýrství 

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Přírodovědecká fakulta  

0 Kč 

15 000 Kč   

15 000 Kč 

19 000 Kč 

15 000 Kč 

Poplatek spojený s habilitačním řízením Fakulta umění a designu 

Fakulta strojního inženýrství 

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Přírodovědecká fakulta  

0 Kč 

10 000 Kč   

10 000 Kč 

12 000 Kč 

10 000 Kč 

Poplatek spojený s rigorózním řízením  

- za úkony spojené s přijetím přihlášky k rigorózní 
zkoušce a s konáním této zkoušky 

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Přírodovědecká fakulta  

5 000 Kč 

6 000 Kč 

3 000 Kč 

- za používání zařízení a IT pro přípravu k rigorózní 
zkoušce (úhrada nákladů)  

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Přírodovědecká fakulta 

dle 
kalkulace 

fakulty 

 
2. Výše poplatků spojených se jmenovacím, habilitačním a rigorózním řízením uvedená 

v odstavci 1 je platná pouze za podmínky, že nepřevyšuje maximum uvedené v zákoně. 
V opačném případě je výše těchto poplatků rovna maximu uvedenému v zákoně 
zaokrouhlenému na celé stokoruny dolů.  

 
3. Poplatek spojený s řízením ke jmenování profesorem a poplatek spojený s habilitačním 

řízením je splatný do 30 dnů od schválení komise, respektive habilitační komise 
vědeckou nebo uměleckou radou fakulty, poplatek spojený s přijetím přihlášky 
k rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky je splatný k datu podání přihlášky. 

 
4. Poplatky spojené s řízením ke jmenování profesorem, habilitačním a rigorózním řízením 

jsou příjmem fakulty UJEP. Úhrada probíhá bezhotovostně na účet UJEP. Bližší 
náležitosti k úhradě stanoví děkan fakulty. 

 
5. V případě zastavení jmenovacího a habilitačního řízení se poplatek uchazeči nevrací. 

Podmínky pro vrácení poplatku spojeného s rigorózním řízením stanoví Rigorózní řád 
UJEP, nebo Rigorózní řád fakulty, který je jejím vnitřním předpisem. 

 
 



Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento příkaz ruší Příkaz rektora č. 3/2016 ze dne 10. 6. 2016. 

2. Tento příkaz nabývá platnosti 1. 2. 2017.  

3. Tento příkaz nabývá účinnosti k 18. 9. 2017.  

 


