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SDĚLENÍ 
ze dne 13. března 2019 

o výši poplatků spojených se studiem a některých úhrad pro akademický rok 2019/2020 

Rektor stanovuje na základě § 58 odst. 5, § 72 odst. 16 a § 74 odst. 10 zákona o vysokých 
školách, čl. 134 a čl. 153 Statutu JAMU a čl. 8 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 Řádu habilitačního 
řízení a řízení ke jmenování profesorem následující poplatky: 

Čl. 1 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle § 58 odst. 1 zákona o vysokých 
školách a čl. 131 Statutu JAMU činí 800,- Kč. 

Čl. 2 

Poplatek za delší dobu studia 

Poplatek za delší dobu studia dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách a čl. 132 Statutu 
JAMU činí za každých dalších započatých šest měsíců studia 18.400,- Kč. Poplatek za delší 
dobu studia studenta, jemuž k úspěšnému absolvování studia v příslušném studijním 
programu zbývá k prvnímu dni dalších šesti měsíců studia vykonat již jen státní závěrečnou 
zkoušku nebo její část, činí za každých dalších započatých šest měsíců studia 6.135,- Kč. 

Čl. 3 

Poplatek za studium v cizím jazyce 

Poplatek za studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu 
uskutečňovaném v cizím jazyce dle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách a čl. 133 Statutu 
JAMU činí 122.000,- za započatý akademický rok. Poplatek za studium v doktorském 
studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce činí 32.000,- Kč za započatý akademický 
rok. 

Čl. 4 

Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením 

Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením dle § 72 odst. 16 zákona o vysokých 
školách a čl. 8 odst. 1 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem činí 
12.800,- Kč. 

Čl. 5 

Poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem 

Poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem dle § 74 odst. 10 zákona o 
vysokých školách a čl. 31 odst. 1 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 
činí 19.300,- Kč. 
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Čl. 6 

Splatnost poplatků 
(1) Splatnost poplatků dle čl. 1 až 3 stanovují čl. 131 odst. 2, čl. 132 odst. 3 a čl. 133 

odst. 3 Statutu JAMU. 

(2) Splatnost poplatků dle čl. 4 a 5 stanovují čl. 8 odst. 2 a čl. 31 odst. 2 Řádu 
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. 

Čl. 7 

Sazebník úhrad za služby nad rámec zákona o vysokých školách 
(1) Úhrada za úkony a služby nad rámec zákona o vysokých školách: 

a) vystavení prvního průkazu studenta se studentskou kartou ISIC ………………… 30,- Kč 
b) vydání validační známky ke studentské kartě ISIC pro další roky ..……………… 30,- Kč  
c) duplikát průkazu studenta se studentskou kartou ISIC……………………………130,- Kč 
d) duplikát průkazu studenta (bez licence ISIC)………………………………….… 130,- Kč 
e) duplikát průkazu zaměstnance……………...…………………...……………...…130,- Kč 

(2) Úhrada dle odstavce 1 písmena a) až c) se navýší o aktuální cenu licence ISIC 
stanovenou jejím poskytovatelem. 

(3) Úhrada registračního poplatku do knihovny za kalendářní rok pro externí uživatele 
200 - Kč. Další poplatky Knihovny JAMU jsou dány Knihovním řádem. 

(4) Úhrada za promoci ……………………………………………………….….. 200,- Kč 

(5) Úhrada za služby nad rámec zákona o vysokých školách je splatná před poskytnutím 
služby. Úhradu v hotovosti vybírá zaměstnanec zabezpečující příslušnou službu.  

prof. Mgr. Petr Oslzlý, v.r. 
rektor 
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