
Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UJEP 
č. 4/2013 

O poplatcích za rigorózní řízení, 
 
kterou se stanoví výše poplatku spojeného s přijetím přihlášky a konáním státní ri-
gorózní zkoušky a výše náhrady nákladů spojených se státní rigorózní zkouškou a pří-
pravou na ni pro akademický rok 2013/2014. 
 
Na základě ustanovení § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
k provedení čl. 6 a čl. 7 Rigorózního řádu Přírodovědecké fakulty UJEP (dále jen „Rigorózní 
řád“) ve znění platném ke dni 25. dubna 2007 stanovuji pro akademický rok 2013/2014 výši 
poplatku spojeného s přijetím přihlášky a konáním rigorózní zkoušky a výši náhrady nákladů 
spojených s rigorózní zkouškou a přípravou na ni. 
 
A) 
1. Poplatek spojený s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a konáním státní ri-

gorózní zkoušky dle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu činí 2 500,- Kč. V případě absolventa 
magisterského, resp. doktorského studia na PřF UJEP, který se přihlásí ke státní rigorózní 
zkoušce do tří let od ukončení studia, stanovuji výši tohoto poplatku na 1 500,- Kč. 

 
2. Poplatek je uchazeč povinen uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet 107-

5195930277/0100, vedený u Komerční banky, variabilní symbol 539880. 
 
3. Poplatek je splatný nejpozději ke dni podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a je 

nevratný s výjimkou uvedenou v čl. 3 odst. 6 Rigorózního řádu. 
 
B) 
4. Náhrada nákladů spojených s používáním zařízení a informačních technologií a 

s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním ri-
gorózní práce přípravou na státní rigorózní zkoušku bude stanovena individuálně 
s přihlédnutím k míře předpokládaného využívání. 

 
5. Pokud uchazeč přijme nabídku služeb, je povinen náklady uhradit bezhotovostním převo-

dem na bankovní účet 107-5195930277/0100, vedený u Komerční banky, variabilní sym-
bol 539880. 

 
6. Tato úhrada je splatná nejpozději ke dni podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a je 

nevratná s výjimkou uvedenou v čl. 3 odst. 6 Rigorózního řádu. 
 
C) 
7. Úhrada nákladů spojených  s promocí stanovuji na 1000,- Kč. 
 
8. Pokud uchazeč přijme nabídku služeb, je povinen náklady uhradit bezhotovostním převo-

dem na bankovní účet 107-5195930277/0100, vedený u Komerční banky, variabilní sym-
bol 539880. 

 
V Ústí nad Labem, dne 3. 10. 2013 
 
                                                                                             Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. 
                                                                                                            děkan fakulty 


