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OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2011 

 

Ceník úhrad administrativních úkonů 

 

Úvod 

 

V souladu se Statutem Univerzity Karlovy v Praze, čl. 51 Cenová tvorba, a v souladu se 

Statutem UK FTVS se stanovují následující poplatky. 

 

Čl. 1 

Výše poplatků 

 

Poplatky jsou stanoveny v následující výši:  

1. Pro absolventy, kteří ukončili studium do roku 2005/2006 

a) poplatek za výpis ze zápisu o státní závěrečné zkoušce ……………………… 500,– Kč 

b) poplatek za výpis z konaných zkoušek a zápočtů (přepis indexu) …………. 1 000,– Kč 

 za 1 semestr …………………………...………………………………….. 250,– Kč 

2. Pro absolventy, kteří zahájili studium v roce 2005/2006 a dříve 

c) poplatek za kompletní tematický plán všech předmětů 

bakalářského studia …………….…………………………………………... 6 000,– Kč 

d) poplatek za kompletní tematický plán všech předmětů 

magisterského studia …………….……......................................................... 8 000,– Kč 

e) poplatek za kompletní tematický plán všech předmětů 

navazujícího magisterského studia ……………………................................ 4 000,– Kč 

 za 1 ročník ……………………………..….............................................. 2 000,– Kč 

 za 1 semestr …………………………..……............................................ 1 000,– Kč 

 za tematický plán 1 předmětu …………………………………………..... 100,– Kč 

Poplatky za kompletní tematické plány všech předmětů jsou včetně vazby. 

Poplatky za poštovné a balné jsou účtovány dle jejich skutečné výše. 

 

Čl. 2 

Forma placení a splatnost poplatků 

 

1. Poplatky se platí převodem na bankovní účet fakulty (č. účtu: 85332011/0100, variabilní 

symbol se bude zadávat dle čísla střediska, na kterém bude administrativní úkon vykonán) 

nebo hotově do pokladny fakulty. 

2. Veškeré úkony budou provedeny po uhrazení poplatků. 



Čl. 3 

Zvláštní ustanovení 

 

Výši poplatků za úkony, které nejsou obsaženy v tomto opatření, stanoví děkan fakulty. 

 

Čl. 4 

Zrušovací ustanovení 

 

Tímto opatřením děkana se ruší Opatření děkana č. 20/2005 a č. 3/2009. 

 

Čl. 5 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

Toto opatření děkana bylo schváleno AS UK FTVS dne 17. května 2011.  

Toto opatření děkana nabývá účinnosti dnem 1. června  2011. 

 

 

 

V Praze dne 17. května 2011 

 

 

 

 

doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D. doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

 děkan UK FTVS předsedkyně AS UK FTVS 

 


