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CENÍK PLATEB 

za činnosti spojené se vzděláváním 

Položka 
Částka v Kč 

Podání žádosti:  

 o ukončení studia zdarma 

 o prodloužení mezního termínu udělení zápočtu a skládání zkoušek za každý 
předmět a termín 

500,- 

 prodloužení mezního termínu odevzdání kvalifikační práce 1 000,- 

Dodatečný předzápis studentů Zemědělské fakulty JU 1 000,- 

Dodatečný zápis předmětu do semestru na vlastní žádost 200,- 

Podání jakékoliv jiné žádosti  

 pro současné studenty Zemědělské fakulty JU 200,- 

 pro ostatní  200,- 

Vystavení dodatku k diplomu (Diploma Supplement) 1 000,- 

 příplatek za každý předmět pro Diploma Supplement, který není v IS STAG 150,- 

(žádost o vystavení mohou podat pouze absolventi, kteří ukončili studium po 1. 1. 1999) 

Vystavení duplikátu:  

 diplom 500,- 

 vysvědčení 500,- 

 Diploma Supplement 500,- 

Potvrzení o vykonaných zkouškách (zápočtech atp.) s výpisem známek za studium (Kč/zkouška) 

 pro současné studenty Zemědělské fakulty JU zdarma 

 pro ostatní  100,- 

Uznání dříve vykonaných zkoušek nebo zápočtů (Kč/zkouška nebo zápočet) 200,- 

Uznání dříve vykonaných zkoušek nebo zápočtů – hromadná žádost 1 500,- 

Potvrzení o době studia pro úřady státní správy nebo zaměstnavatele  
(k žádosti o důchod atp.) 

1 000,- 

Věcné výdaje za služby spojené s konáním akademických obřadů:  

 promoce absolventů bakalářských a magisterských studijních programů 800,- 

Poplatek za zahájení habilitačního řízení   

 pro zaměstnance Zemědělské fakulty JU (min. 0,2 úvazku) 10 000,- 

 pro ostatní  20 000,- 

Poplatek za zahájení řízení ke jmenování profesorem  

 pro zaměstnance Zemědělské fakulty JU (min. 0,2 úvazku) 10 000,- 

 pro ostatní 20 000,- 

Odměna pro školitele za absolventa doktorského studijního programu 10 000,- 

Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce  5 000,-  
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 doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. v. r. 
 děkan ZF JU 

Položka Částka v Kč 

Oponentský posudek externisty – habilitační a disertační práce 2 500,- 
Odměna pro externí členy komisí (za 1 studenta) – SZZ v bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programech 

 

 předseda 300,- 

 člen komise 200,- 

Odměna pro externí členy komisí (za 1 studenta) – obhajoby v doktorských studijních 
programech 

 

 předseda 600,- 

 člen komise 400,- 

Odměna pro členy habilitační komise 2 000,- 

Posudek na diplomovou práci na vyžádání  700,- 

Přednášky zajišťované externími vyučujícími – za vyučovací hodinu  

 profesor 400,- 

 ostatní vyučující 300,- 

Cvičení zajišťovaná externími vyučujícími – za vyučovací hodinu 200,- 

Úhrady nejsou zatíženy daní z přidané hodnoty. 


