Opatření děkana č. 8/2016 ze dne 20. 5 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.6.2016 a dodatku č. 2 ze dne
29.8.2017
Úplné znění účinné od 1.9.2017

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Opatření děkana č. 8/2016,
kterým se stanoví výše úhrad za některé administrativní úkony
Vypracoval: Ing. Markéta Sochorová - vedoucí studijního oddělení, PhDr. Hana Skálová vedoucí Ústavu vědeckých informací, PhDr. Jana Krejčíková - vedoucí oddělení
specializačního a celoživotního vzdělávání, Ing. Roman Karaš – vedoucí finančního oddělení
a dotčení zaměstnanci fakulty
Odpovídá: vedoucí studijního oddělení, vedoucí oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční
styky, vedoucí Ústavu vědeckých informací, vedoucí oddělení specializačního a celoživotního
vzdělávání, vedoucí finančního oddělení a dotčení zaměstnanci fakulty

I.
Úhrady vybírané od studentů
V návaznosti na opatření rektora Univerzity Karlovy č. 24/2017 se na základě kalkulace
stanoví výše úhrad za jednotlivé úkony, za jejichž provedení bude 1. lékařská fakulta
požadovat od studentů 1. lékařské fakulty úhradu.
Seznam těchto úkonů a výše úhrady jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí
tohoto opatření (dále jen ceník).

II.
Úhrady vybírané od absolventů, bývalých studentů a jiných osob
Dále se též stanoví výše úhrad za některé další úkony pro osoby, které nejsou studenty
1. lékařské fakulty, a kterými se rozumí zejména absolventi a bývalí studenti, účastníci nebo
absolventi specializačního vzdělávání, ale i jiné osoby, které prokážou právní zájem. Seznam
úkonů a výše úhrad jsou uvedeny v ceníku.
III.
Forma a způsob úhrady
1) Všechny úkony se provádí:
a) na žádost oprávněné osoby, tj. studenta, bývalého studenta, absolventa nebo jiné osoby
podle čl. II,
b) po zaplacení stanovené úhrady a
c) po předložení dokladu o zaplacení stanovené úhrady.

2)
a)
b)
c)

Úhradu za úkony lze provést:
v hotovosti - v úředních hodinách v pokladně děkanátu
poštovní poukázkou
bankovním převodem na účet č. 37434021/0100 u Komerční banky.

Variabilní symboly pro jednotlivé úhrady jsou uvedeny v ceníku.
IV.
Závěrečná ustanovení
1) Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 2/2005, ve znění dodatků.
2) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 23. 5. 2016.

V Praze dne 20. května 2016

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Příloha č. 1 Seznam úkonů a výše úhrad - Ceník
Položka

Popis

VS

I.

Úkony pro studenty
Tisk a kopírování – černobíle
 Tisk a kopírování 1 stránka A4
 tisk a kopírování 1 stránka A3

03003
03003

3,- Kč
5,- Kč

Doklady o studiu
 opis dokladu o studiu (indexu)
 opis dokladu o studiu DSP
 doklad o studiu cizojazyčně (potvrzení o studiu)

030031
030031
030031

500,- Kč
300,- Kč
300,- Kč

030031

500,- Kč

030032

500,- Kč

A

B



doklad o vykonaných zkouškách cizojazyčně (výpis
známek)

Cena vč. DPH

Úkony pro absolventy, bývalé studenty
tisk a kopírování – shodné s položkou A

II.

C

Doklady o studiu
 doklad o studiu 1 paré cizojazyčně (potvrzení o
studiu)


doklad o studiu 1 paré česky (potvrzení o studiu)

030032

300,- Kč



doklad o vykonaných státních zkouškách (z
vysvědčení)
doklad o vykonaných zkouškách (výpisy známek)
(komplet, 1 pare) cizojazyčně
doklad o vykonaných zkouškách (výpisy známek)
(komplet, 1 pare) česky

030032

1 000,- Kč

030032

5 000,- Kč

030032

3 000,- Kč




D

Jiné úkony
 jiné úkony v seznamu nespecifikované
(v souladu s opatřením rektora č. 24/2017)

Univerzita třetího věku
 přihláška ke studiu U3V Biologie člověka – 4
semestrální základní kurz
 přihláška ke studiu U3V Novinky v medicíně – 2
semestrální kurz pro absolventy základního kurzu

III.

Úkony pro účastníky nebo absolventy specializačního
vzdělávání
tisk a kopírování - shodné s položkou A

IV.

E
F



Absolvování povinného testu

Doklady o specializačním vzdělávání

určí se
analogicky
podle nejblíže
podobného
úkonu

03009

1 500,- Kč

03009

500,-Kč

9003246509
9003246501

300,- Kč

G




Potvrzení o započítání praxe z jiného oboru
Potvrzení o praxi absolvované v ČR

9003246502
9003246505

500,- Kč
500,- Kč





Duplikát certifikátu o absolvování základního kmene
Duplikát potvrzení o zařazení do oboru
Duplikát potvrzení o účasti na vzdělávací akci

9003246504
9003246506
9003246507

300,- Kč
100,- Kč
100,- Kč

9003246500
9003249508

200,- Kč
300,- Kč

90003917
90015001

200,-Kč
300,-Kč

Vydávané dokumenty
 Záznam o provedených výkonech (logbook)
 Duplikát vydaného průkazu odbornosti

Úkony pro účastníky vzdělávacích akcí celoživotního
vzdělávání

V.

H

Duplikáty potvrzení/osvědčení/certifikátu



Hlavní činnost
Doplňková činnost

