Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
Opatření děkana č. 8/07-08
Název: Poplatky za administrativní úkony
K provedení: Opatření rektora 25/2004
Účinnost: 1.10.2008
Čl. 1
Předmět opatření
V návaznosti na výše uvedené opatření rektora stanovuji na základě kalkulace seznam úkonů,
za jejichž provedení bude Lékařská fakulta UK v Hradci Králové požadovat od studentů
fakulty úhradu.
Dále tímto opatřením stanovuji výši úhrad za některé další úkony pro absolventy nebo bývalé
studenty fakulty a pro další osoby.
Seznam úkonů a výše úhrady jsou stanoveny v ceníku úkonů, který je nedílnou součástí
tohoto opatření v příloze 1 (dále jen ceník).
Čl. 2
Forma a způsob úhrady
1.
2.

3.

Všechny úkony se provádějí na žádost oprávněné osoby, tj. studenta, bývalého studenta
nebo absolventa, vždy výhradně po prokázání zaplacení příslušné částky.
Úhradu za úkony lze provést:
- v hotovosti – v pokladně děkanátu v úředních hodinách
- poštovní poukázkou
- bankovním převodem v CZK na účet u ČSOB č. 3716290/0300
- složením hotovosti v CZK na tentýž účet č. 3716290/0300 v uvedené bance
Variabilní symboly jsou uvedeny v ceníku u jednotlivých plateb.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1.
2.

Toto opatření bylo projednáno a schváleno kolegiem děkana dne 3.7.2008.
Nabytím účinnosti tohoto opatření pozbývá platnosti příkaz děkana č. 1/05-06.

V Hradci Králové, dne 10.7.2008
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
děkan

Příloha 1: Seznam poplatků za administrativní úkony pro studenty a výše úhrad - ceník
1.

Úkony pro studenty:

Pro studenty studující v českém jazyce
Duplikát indexu
Duplikát výkazu o absolvování
předstátnicových praxí (malý index)
Potvrzení o studiu v jazyce výuky
Potvrzení o studiu v anglickém jazyce
Studijní výpis v jazyce výuky
Studijní výpis v anglickém jazyce
Seznam přednášek „Karolinka“ pro nové
studenty a výuková pracoviště a RUK
Seznam přednášek „Karolinka“ – ostatní
Potvrzení o absolvování studia (druhé a
další)
Pro studenty studující v anglickém jazyce
Duplikát indexu
Duplikát výkazu o absolvování
předstátnicových praxí (malý index)
Potvrzení o studiu (v anj i v čj)
Studijní výpis v jazyce výuky
Studijní výpis v českém jazyce
Seznam přednášek „Karolinka“ pro nové
studenty a výuková pracoviště
Seznam přednášek „Karolinka“ – ostatní
Potvrzení o absolvování studia (druhé a další
v anj i v čj)
Studijní výpis pro absolventa (druhý a další
do promoce v anj)
Studijní výpis pro absolventa (druhý a další
do promoce v čj)
2.

VS 83006
300,- Kč
50,- Kč
zdarma
150,- Kč
zdarma
300,- Kč
zdarma
100,- Kč
100,- Kč

(v období do promoce)
VS 83007

300,- Kč
50,- Kč
zdarma
zdarma
300,- Kč
zdarma
100,- Kč
100,- Kč (v období do promoce)
300,- Kč
500,- Kč

Úkony pro absolventy a bývalé studenty

Pro absolventy a bývalé studenty studia v českém jazyce
Potvrzení o studiu v jazyce výuky
300,- Kč
Potvrzení o studiu v anglickém jazyce
600,- Kč
Studijní výpis v jazyce výuky
1 500,- Kč
Studijní výpis v anglickém jazyce
3 000,- Kč
Vystavení duplikátu vysvědčení o státní
3 000,- Kč
zkoušce

VS 83006

Pro absolventy a bývalé studenty v anglickém jazyce
Potvrzení o studiu v jazyce výuky
300,- Kč
Potvrzení o studiu v českém jazyce
600,- Kč
Studijní výpis v jazyce výuky
1.500,- Kč
Studijní výpis v českém jazyce
3.000,- Kč
Vystavení duplikátu vysvědčení o státní zk.
3.000,- Kč

VS 83007

3.

Jiné úkony

VS 83006

Zasílání SMS studentům přes portál „mobilem.cz“
Příprava a posouzení podkladů pro uznání zahr.
vysokoškol. vzdělání na žádost s jiným cílem než
je studium na LFHK
jiné úkony v seznamu nespecifikované

zdarma
3000,- Kč
cena se stanoví analogicky podle
podobného úkonu

