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I.
Úvodní ustanovení

Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

rozhoduji

o úpravě a sjednocení úhrad za činnosti a úkony realizova-
né Univerzitou Palackého v Olomouci (dále jen „UP“), kte-
ré lze podle zákona stanovit studentům a absolventům UP.

II.
Stanovení výše úhrad

A. Úhrada nákladů spojených s vystavením náhradního 
dokladu (druhopisu) 
a) výkaz o studiu 250 Kč
b) vysokoškolský diplom 500 Kč
c) dodatek k diplomu, popř. vysvědčení 500 Kč

B. Úhrada nákladů spojených s imatrikulací a promocí
Úhradu nákladů spojených s imatrikulací a promocí 
lze na fakultě stanovit pouze za předpokladu, že fakul-

Stanovení výše úhrad za činnosti a úkony realizované 
Univerzitou Palackého v Olomouci

ta současně umožní i předání příslušných dokladů bez 
osobní účasti studenta na imatrikulaci a absolventa 
na promoci. Tato skutečnost je obsahem rozhodnutí 
děkana příslušné fakulty.
a) Úhrada nákladů spojených s imatrikulací činí 

400 Kč.
b) Úhrada nákladů spojených s promocí činí 500 Kč.

III.
Příjmy z úhrad

Přijaté příjmy z úhrad, které jsou předmětem tohoto 
Rozhodnutí, jsou příjmem hlavní činnosti příslušné fakul-
ty, zdroj 19.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto rozhodnutím rektora UP se ruší rozhodnutí 
rektora UP č. B3-10/7-RR-„Stanovení výše poplatku 
a úhrad za činnosti a úkony realizované Univerzitou 
Palackého v Olomouci“ ze dne 23. 6. 2010.

2. Toto Rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
rektorem UP a účinnosti dnem 1. září 2013.

V Olomouci dne 29. dubna 2013

        Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r.
                       rektor UP


