(stejnopis ve znění opatření děkana č. 2/2012)
Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 20. 6. 2011
PF/ 898 /2011

Opatření děkana č. 8/2011
o vybírání úhrad za úkony od studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy
V souladu s čl. 34 Statutu Univerzity Karlovy a k provedení Opatření rektora Univerzity
Karlovy č. 25/2004 o vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy, stanovím po
provedené kalkulaci pro studenty Právnické fakulty následující:
Poplatky za úkony spojené s agendou studijního oddělení

(1)
(2)
(3)
(4)

Čl. 1
Poplatky
Za vydání duplikátu dokladu o studiu (indexu) v 1. až 3. ročníku magisterského studijního
programu 500,- Kč.
Za vydání duplikátu dokladu o studiu (indexu) ve 4. a 5. ročníku magisterského studijního
programu 900,- Kč.
Za vydání duplikátu dokladu o studiu v doktorském studijním programu 300,- Kč.
Za vystavení cizojazyčného dokladu o studiu (výpisu známek) v magisterském studijním
programu 100, - Kč (nejvýše pět kopií pro jednoho studenta).

Čl. 2
Snížení a osvobození od poplatků
(1) Poplatek podle čl. 1 odst. 1 až 3 činí 50, - Kč, pokud student hodnověrně prokáže, že ztrátu
dokladu o studiu (indexu) nezavinil. V pochybnostech rozhodne děkan (proděkan).
(2) Od poplatků podle čl. 1 odst. 4 a 5 jsou osvobozeni studenti, kteří žádají o vystavení
dokladu v souvislosti se studiem na zahraniční vysoké škole, na niž studenta vysílá
Univerzita Karlova. Osvobozeno je vydání nejvýše pěti kopií pro jednoho studenta.
Čl. 2a
Studijní referentka ve vydaném duplikátu dokladu o studiu (indexu) vyznačí a ověří podle údajů
v Informačním systému všechny vykonané studijní povinnosti daného studenta.
Poplatky za úkony spojené s agendou pracoviště počítačové techniky
Čl. 3
Poplatky za tisk a kopírování
(1) Za černobílý tisk ve formátu A4
- jednostranně 0,80 Kč
- oboustranně 1,00 Kč
(2) Za černobílý tisk ve formátu A3
- jednostranně 1,60 Kč

(stejnopis ve znění opatření děkana č. 2/2012)
- oboustranně 2,00 Kč
(3) Za barevný tisk ve formátu A4
- jednostranně 5,00 Kč
- oboustranně 7,50 Kč
(4) Cena je vždy za jednu tiskovou jednotku.
Ustanovení závěrečná
Čl. 4
Poplatky a placené služby knihovny Právnické fakulty jsou stanoveny opatřením děkana č.
8/2007, které není tímto opatřením dotčeno.
Čl. 5
Zrušuje se Pokyn děkana č. 2/2005 k provedení Opatření rektora č. 25/2004.
Čl. 6
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2011.

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., v. r.
děkan

