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Univerzita Karlova v Praze
3. lékařská fakulta
Ruská 87, Praha 10

Směrnice děkana č. 5/2005
se zapracovanými dodatky č. 1, 2 a 3,
kterou se stanoví postup a výše úhrad za některé administrativní a obdobné úkony
I.

Úhrady vybírané od uchazečů, studentů a bývalých studentů

1) V návaznosti na opatření rektora UK č. 25/2004 stanovím na základě kalkulace seznam
úkonů, za jejichž provedení bude 3. lékařská fakulta požadovat od studentů 3. lékařské
fakulty úhradu. Seznam těchto úkonů a výše úhrady jsou uvedeny v ceníku některých
úkonů, který je jako nedílná součást tohoto opatření přílohou č.1 (dále jen ceník).
2) Dále stanovím též výši úhrad za některé další úkony pro osoby, které nejsou studenty
3. lékařské fakulty. Seznam a výše úhrad jsou uvedeny v ceníku.
3) Výše úhrad za služby a úkony prováděné Střediskem vědeckých informací 3. LF je
stanovena směrnicí děkana Výpůjční řád SVI 3. LF, v příloze – Ceník služeb SVI 3. LF
UK.
4) Poplatky spojené se studiem jsou stanovovány pro každý akademický rok příkazem
děkana.
II. Forma a způsob úhrady
1) Všechny úkony se provádí na žádost oprávněné osoby, tj. studenta, bývalého studenta
nebo absolventa, vždy výhradně až po prokázání zaplacení příslušné úhrady.
2) Úhradu za úkony lze provést:
- v hotovosti - v úředních hodinách v pokladně děkanátu
- poštovní poukázkou
- bankovním převodem na účet: 22734101/0100
Variabilní symboly pro jednotlivé úhrady jsou uvedeny v ceníku.
III. Závěrečná ustanovení
Tato směrnice :
a) nabývá účinnosti dne 6. dubna 2005
b) ruší směrnici děkana č. 5/2003
c) úplné znění této směrnice bude zveřejněno ve všeobecném elektronickém informačním
systému
Zpracoval: Milan Mašek
V Praze dne 6. dubna 2005
Doc.MUDr.Bohuslav Svoboda,CSc.
děkan 3. LF UK Praha
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Příloha. 1 Směrnice děkana č. 5/2005

CENÍK
Položka Popis
I.
A

B

II.

Úkony pro studenty
tisk a kopírování
- tisk 1 stránka A4
- tisk 1 stránka A4 - barevně
- kopírování 1 stránka A4
- kopírování 1 stránka A4 - barevně
1 stránka A3 = 2 x A4

VS

Cena vč. DPH

03003
03004
03005
03006

1,80 Kč
9,00 Kč
1,50 Kč
9,00 Kč

03013
03014

140,00 Kč
100,00 Kč

03015

200,00 Kč

03025

100,00 Kč

03026

200,00 Kč

- výpisy známek (komplet, 1 paré) - česky
- v anglickém jazyce

03028
03029

1.000,00 Kč
2.000,00 Kč

Jiné úkony
- jiné úkony v seznamu nespecifikované

03033

cena se určí analogicky
podle nejblíže
podobného úkonu

doklady o studiu
- duplikát indexu
- druhý a další výpis známek v českém jazyce
(doklad o vykonaných zkouškách)
- výpis známek – v anglickém jazyce
Úkony pro absolventy a bývalé studenty
tisk a kopírování – shodná s položkou A

C

D

doklady o studiu
- potvrzení o studiu - česky
(potvrzení o studiu )
(potvrzení o ukončení studia )
- v anglickém jazyce

