
    
                                                                                                        Čj. 534/2003-941 
                                                                                                         V Praze dne  05.03.2003 

 
 

                prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 
 
 
 

PŘÍKAZ  REKTORA  č. 1/2003 
 

 
Ú H R A D Y  

za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony  
podle čl. 11, odst. 1, písm. c) Statutu ČVUT 

 
1. Zápis  
 a) Vydání duplikátu výkazu  o studiu  kalkulovaná cena + 100,- Kč 
 b) vydání duplikátu průkazu studenta kalkulovaná cena + 100,- Kč 
 c) studijní program fakulty (bílá kniha)  určí fakulta v závislosti na rozsahu 
 
 
2. Jiné nadstandardní služby související se studiem členové 

AO ČVUT 
nečlenové 
AO ČVUT 

 a) vydání duplikátu  vysokoškolského diplomu 250,- Kč 250,- Kč 
 b) vydání duplikátu vysvědčení  250,- Kč 250,- Kč 
 c) doklad o vykonaných zkouškách nebo doklad o studiu 

    (za každou započatou stránku)  
- 200,- Kč 

 d) dodatek k diplomu v českém jazyce - 200,- Kč 
 e) dodatek k diplomu v anglickém jazyce  50,- Kč  300,- Kč 
 f) ověření  a potvrzení žadatelem připraveného dokladu  50,- Kč 100,- Kč 
 g) potvrzení o studiu  - 100,- Kč 
 h) nostrifikace diplomu - 500,- Kč 
 
 
3. Další nadstandardní služby spojené se studiem členové 

AO ČVUT 
nečlenové 
AO ČVUT 

 a) žádost o přezkoumání a uznání předmětů absolvovaných na    
ČVUT při novém přijetí ke studiu nebo přestupu v rámci ČVUT za 
každý předmět   

20,- Kč - 

 b) uznání předmětů absolvovaných na jiné škole  za každý    
    předmět 

50,- Kč - 

 c) zaslání vyžádaných materiálů na jinou vysokou školu 50,- Kč 50,- Kč 
 d) dodatečný zápis do akademického roku mimo stanovený    300,- Kč - 



     termín 
 e) zápis jednotlivého předmětu mimo termín zápisu do  

    akademického roku za každý předmět 
50,- Kč - 

 f)  úřední vyškrtnutí zapsaného předmětu za každý předmět  50,- Kč - 
 g) náklady spojené se slavnostním ukončením studia 200,- Kč - 
 h) autorizovaný překlad diplomu (Degree certificate) a vysvědčení a 

   státní závěrečné zkoušce (State examination certificate) 
300,- Kč 300,- Kč 

 
 
4. Ostatní pedagogická a vědecká činnost 

 
členové 

AO ČVUT 
nečlenové 
AO ČVUT 

 a) státní jazyková zkouška na katedře jazyků nebo na   
    MÚVS   

800,- Kč 1 500,- Kč 
 

 b) studijní programy celoživotního vzdělávání 
    (stanoví děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu)  

kalkulovaná 
cena 

kalkulovaná 
cena 

 
 
5.  Ostatní úkony 
     Standardní úkony a činnosti spojené s řádným studiem (zápis do akademického roku ve vyhlášených 
termínech, studentský průkaz, potvrzení o studiu, přerušení studia, zápis po přerušení studia, úkony 
spojené s vysláním studenta do zahraničí apod.) jsou bezplatné. V případě nejasností, zda jde o 
administrativní úkon v rámci služeb poskytovaných v souvislosti s řádným studiem v akreditovaném 
studijním programu nebo jde o nadstandardní úkon, rozhoduje o úhradě na fakultě děkan, na 
vysokoškolském ústavu jeho ředitel. 
 
6.  Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony podle bodu 3 jsou maximální. V odůvodněných případech 
je může děkan fakulty (ředitel vysokoškolského ústavu) snížit nebo prominout.  

 
7. Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony jsou splatné ve lhůtách stanovených děkanem fakulty 
(ředitelem  vysokoškolského ústavu) nejpozději však před započetím úkonu. 
 
8. Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony jsou příjmem fakulty (vysokoškolského ústavu). 

 
9. Úhrada za nostrifikaci diplomu je příjmem rektorátu ČVUT.  
 
10. Způsob uhrazení úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony stanoví děkan fakulty (ředitel 
vysokoškolského ústavu) a současně určí způsob evidence. 
 
11.Příkaz rektora platí od data jeho podpisu.  
  
 Tímto příkazem se ruší  Příkaz rektora č. 9/2000 ze dne 22.5.2000. 
  
 
Projednáno  Kolegiem rektora ČVUT dne 27.1.2003.                               
Projednáno AS ČVUT dne 26.2.2003. 
 
 
                                                                                                  prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 
                                                                                                             rektor ČVUT 
 
V Praze dne 5. března 2003 


