Úplné znění opatření děkana č. 20/2018, sazebník odměn, po třetí novele s účinností od
1. ledna 2022 s vyznačením změn
Univerzita Karlova
Právnická fakulta

V Praze dne 21. prosince 2018
UKPF/181571/2018

OPATŘENÍ DĚKANA č. 20/2018
sazebník odměn
Podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy vydávám toto opatření
děkana:
ČÁST I
Obecná ustanovení
Čl. 1
Předmět úpravy
Toto opatření děkana upravuje výši odměn za vzdělávací a související činnost
a) akademických pracovníků zařazených na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen
„fakulta“)
b) externích pracovníků vykonávanou na fakultě na základě dohody o provedení práce nebo
pracovní činnosti.
Čl. 2
Odměna akademických pracovníků
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Akademickým pracovníkům náleží odměna za vzdělávací a související činnost
v doktorském studijním programu,
při organizaci státní rigorózní zkoušky,
v celoživotním vzdělávání,
ve vzdělávacím programu pro akreditaci,
v programu Erasmus,
v kursu LL.M. a
v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem.
Čl. 3
Odměna externích pracovníků

Externím pracovníkům náleží odměna za vzdělávací a související činnost jako
akademickým pracovníkům a dále odměna za vzdělávací a související činnost v magisterském
studijním programu.
Čl. 4
Výkladové pravidlo
Jde-li o výuku, rozumí se pro účely tohoto opatření hodinou 45 minut.

ČÁST II
Odměny akademických i externích pracovníků
Čl. 5
Doktorský studijní program
(1) Výše odměn v doktorském studijním programu je určena takto:
Činnost

Výše odměny

Výuka v předmětu Obecné
základy právní vědy nebo
Úvod do práva ve
středoevropské perspektivě

1 000 Kč / 1 hod.

Výuka v předmětu
Akademické psaní
Výuka v předmětu
Teoretická a metodologická
specifika vědy nebo Teorie,
filozofie a sociologie práva
(stěžejní metodologické
přístupy)
Kontrola studia předmětu
Státní doktorská zkouška –
člen komise
Státní doktorská zkouška –
předseda komise
Obhajoba disertační práce –
člen komise
Obhajoba disertační práce –
předseda komise
Zpracování oponentského
posudku
Zpracování oponentského
posudku v angličtině
Zpracování posudku
školitele, pokud školiteli
nenáleží odměna podle
opatření rektora1)
Zpracování posudku
školitele v angličtině, pokud
školiteli nenáleží odměna
podle opatření rektora1)

1 000 Kč / 1 hod.

Časová dotace pro účely
dohody o provedení práce
nebo dohody o pracovní
činnosti

1 000 Kč / 1 hod.

150 Kč / student
200 Kč / student

1 hod.
1 hod.

400 Kč / student

1 hod.

400 Kč / student

1 hod.

500 Kč / student

1 hod.

2 400 Kč / posudek

6 hod.

4 000 Kč / posudek

6 hod.

1 200 Kč / student

3 hod.

2 400 Kč / student

3 hod.

(2) Při výuce, kontrole studia předmětu s výjimkou zkoušky z jazykového předmětu,
státní doktorské zkoušce nebo obhajobě disertační práce v anglickém jazyce se výše odměny
zvyšuje o 100 %.
(3) Pokud student ukončí studium do 5. roku studia, náleží odměna školitele podle
opatření rektora1. Pokud student ukončí studium později, odměna školiteli nenáleží.
(4) Za akademický rok je možné v každém doktorském studijním programu vyplatit
odměnu za výuku v předmětu Teoretická a metodologická specifika vědy nebo Teorie, filozofie
a sociologie práva (stěžejní metodologické přístupy) za 4 hodiny.
Čl. 6
Státní rigorózní zkouška
Výše odměn při organizaci státní rigorózní zkoušky je určena takto:
Činnost

Výše odměny

Vyjádření
se
k osnově
rigorózní práce pověřeným
akademickým pracovníkem
Činnost pověřeného
akademického pracovníka
včetně vypracování
vyjádření k rigorózní práci
Oponentský posudek
k rigorózní práci
Státní rigorózní zkouška –
člen komise (není-li člen
komise oponentem nebo
pověřeným akademickým
pracovníkem)
Státní rigorózní zkouška –
předseda komise

400 Kč / práce

Časová dotace pro účely
dohody o provedení práce
nebo dohody o pracovní
činnosti
1 hod.

4 000 Kč / práce

10 hod.

1 200 Kč / práce

4 hod.

300 Kč / uchazeč

1 hod.

400 Kč / uchazeč

1 hod.

Čl. 7
Juridikum a U3V
Výše odměn v Juridiku a v univerzitě třetího věku je určena takto:

1

Činnost

Výše odměny

Výuka v Juridiku
Výuka pro univerzitu třetího
věku

1 200 Kč / 1 hod.
1 200 700 Kč / 1 hod.

Časová dotace pro účely
dohody o provedení práce
nebo dohody o pracovní
činnosti

Opatření rektora č. 36/2017, stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním
programu

Zpracování výukového
materiálu pro výuku
Zkouška
Jiná kontrola studia
předmětu
Oponentský posudek
závěrečné práce

600 Kč / materiál

2 hod.

100 Kč / posluchač
50 Kč / posluchač

0,5 hod.
0,5 hod.

300 Kč / posluchač

3 hod.

Čl. 8
Vzdělávací programy pro akreditaci
Výše odměny za zpracování posudku vzdělávacího programu pro akreditaci činí 750 Kč
(časová dotace pro účely dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti činí
2 hod.).
Čl. 9
Program Erasmus
Výše odměn v programu Erasmus je určena takto:
Činnost

Výše odměny

Výuka v anglickém jazyce
Výuka v českém jazyce

1 200 Kč / 1 hod.
500 Kč / 1 hod.

Časová dotace pro účely
dohody o provedení práce
nebo dohody o pracovní
činnosti

Čl. 10
Kurs LL.M.
Výše odměn v kursu LL.M. je určena takto:
Činnost

Výše odměny

Časová dotace pro účely
dohody o provedení práce
nebo dohody o pracovní
činnosti

Výuka v anglickém jazyce
Výuka v českém jazyce
Vedení závěrečné práce
Oponentský posudek
Předseda zkušební komise
Člen zkušební komise (neníli vedoucí nebo oponent
práce)

1 500 Kč / 1 hod.
1 000 Kč / 1 hod.
8 000 Kč / práce
2 400 Kč / práce
600 Kč /1 hod.
400 Kč / 1 hod.

10 hod.
6 hod.

Čl. 11
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Výše odměn v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem je určena takto:

Činnost

Výše odměny

Předseda komise
Člen komise
Oponentský posudek

1 000 Kč / 1 hod.
500 Kč / 1 hod.
4 000 Kč / habilitační práce

Časová dotace pro účely
dohody o provedení práce
nebo dohody o pracovní
činnosti
10 hod.

ČÁST III
Odměny externích pracovníků
Čl. 12
Magisterský studijní program
(1) Výše odměn v magisterském studijním programu je určena takto:
Činnost

Výše odměny

Výuka povinného předmětu
s výjimkou předmětu Úvod
do studia práva
Výuka povinného předmětu
Úvod do studia práva
Výuka povinně volitelného
předmětu
Výuka volitelného předmětu
Zkouška (ústní, písemná,
kombinovaná) v povinném
předmětu
Zkouška (ústní, písemná,
kombinovaná) v povinně
volitelném nebo volitelném
předmětu
Vedení diplomové práce
Vypracování oponentského
posudku
Člen komise pro 1. část
státní závěrečné zkoušky
(není-li člen komise
vedoucím nebo oponentem)
Předseda komise pro 1. část
státní závěrečné zkoušky
Člen komise pro 2. část
státní závěrečné zkoušky
(není-li člen komise
vedoucím nebo oponentem)
Předseda komise pro 2. část
státní závěrečné zkoušky

400 Kč / 1 hod.
4 500 Kč / 1 kurz

Časová dotace pro účely
dohody o provedení práce
nebo dohody o pracovní
činnosti

20 hod.

400 Kč / 1 hod.
300 Kč / 1 hod.
100 Kč / student

0,5 hod.

50 Kč / student

0,5 hod.

1 000 Kč / práce
400 Kč / práce

8 hod.
3 hod.

150 Kč / student

1 hod.

200 Kč / student

1 hod.

180 Kč / student

1 hod.

240 Kč / student

1 hod.

Člen komise pro 3. nebo
4. část státní závěrečné
zkoušky (není-li člen komise
vedoucím nebo oponentem)
Předseda komise pro 3. nebo
4. část státní závěrečné
zkoušky

600 Kč / půlden

4 hod.

800 Kč / půlden

4 hod.

ČÁST IV
Závěrečná ustanovení
Čl. 13
Přechodné ustanovení
Za činnost vykonanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření náleží odměna podle
Sazebníku odměn za pedagogické a související výkony pro akademický rok 2017/2018 ze
dne 4. ledna 2018.
Čl. 14
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Sazebník odměn za pedagogické a související výkony pro akademický rok
2017/2018 ze dne 4. ledna 2018.
Čl. 15
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.
děkan

Přechodné ustanovení opatření děkana č. 6/2019:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Za činnost vykonanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření náleží odměna podle
opatření č. 20/2018, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření.

