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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle§ 36 odst. 2 a S zákona č. 
11'1/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), dne 31. března 2020 pod čj. MŠMT-15134/2020-1 Novelu č. 6 Statutu Univerzity 
Palackého v Olomouci 
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Novela č. 6 

Statutu Univerzity Palackého v Olomouci 

Článekt 

Předmět úpravy 

Tato novela č. 6 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci je vydávána především 

s ohledem na potřebu úpravy pravidel pro poplatky spojené se studiem, doplnění 

výčtu vnitřních předpisů UP a úpravy a zpřesnění některých dalších základních 

pravidel fungování UP. 

Článek2 

Změny 

1. V čl. 10 odst. 4 zní:
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..4) Rektor UP svým rozhodnutím jmenovitě pověří za účelem zajištění 

kontinuálního chodu UP jednoho z prorektorů UP, aby jej v plném rozsahu 







e) Jednací řád VR UP,
t) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

UP,
g) Studijní a zkušební řád UP,
h) Stipendijní řád UP,
i) Garant studijního programu,
j) Disciplinární řád pro studenty UP,
k) Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících

činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností UP,

1) Řád celoživotního vzdělávání na UP17), 

m)Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP,
n) Řád normotvorby na UP,
o) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP,
p) Řád přezkumné komise UP18), 

q) Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů UP do právnických
osob19), 

r) Postavení hostujícího profesora UP20), 

s) Postavení emeritního profesora UP 20)
, 

t) Postavení mimořádného profesora UP21). 

17) § 60 odst. 1 zákona
18)§ 4 7c odst. 6 zákona
19)§ 20 odst. 3 zákona
20) § 70 odst. 4 zákona
21) § 70 odst. 1, 2 zákona"

7. V příloze č. 2 „Pravidla hospodaření UP" v čl. 10 nadpis nově zní takto:
,,Poplatek za posouzení a poplatky spojené se studiem"

8. V příloze č. 2 „Pravidla hospodaření UP" v čl. 10 odstavce 1 a 2 nově zní takto:

,,1) Poplatek uvedený v čl. 22 odst. s Statutu je příjmem stipendijního fondu UP.
2) Poplatky uvedené v čl. 22 odst. 4 a 9 Statutu a čl. 23 Statutu jsou příjmem UP z

hlavní činnosti."
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9. V Příloze č. 2 „Pravidla hospodaření UP" v čl. 37 odstavec 1 zní:
„1) Pro potřeby řízení ekonomických činností uvnitř UP a v návaznosti na tato

pravidla vydává rektor UP formou opatření zejména výčet součástí UP a 
vnitřní normy: 

a) o systému zpracovávání účetnictví,
b) o oběhu a zpracování účetních dokladů,
c) o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku,
d) o účtování zásob,
e) pro časové rozlišování nákladů a výnosů,



f) pro tvorbu a používání zákonných rezerv,
g) o tvorbě a používání opravných položek,
h) o účtování kursových rozdílů,
i) o inventarizaci majetku a závazků,
j) o cestovních náhradách,
k) o hospodaření v režimu doplňkové činnosti,
I) hlášení škod a řešení škodních případů na UP,
m) o zadávání veřejných zakázek,
n) o pravidlech tvorby a užití sociálního fondu,
o) o tvorbě a použití fondu účelově určených prostředků."

10. Příloha č. 6 se ruší.

11. Příloha č. 7 se přečísluje na „Přílohu č. 6" a včetně nadpisu zní nově takto:

„Příloha č. 6 Statutu UP 

Poplatek spojený se studiem ve smyslu § 58 odst. 4 zákona 

Podle § 58 odst. 4 zákona je poplatek za studium v cizím jazyce na UP stanoven takto: 

Fakulta Název studijního programu/oboru 
Typ studijního Výše poplatku za 

programu akademický rok (EUR) 

Andragogy doktorský (4 roky) 3000 

Clinical Psychology doktorský {3 roky) 3000 

Cultural Anthropology doktorský (4 roky) 3000 

Czech for Foreigners bakalářský 4000 

Filozofická 
Deutsche Philologie bakalářský 2000 

fakulta Deutsche Philologie navazující magisterský 2500 

Educational Psychology doktorský (3 roky) 3000 

English Philology bakalářský 4200 

English Philology navazující magisterský 2500 

Euroculture navazující magisterský EU: 2800; 
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General Physics and Mathematical 
doktorský (4 roky) 1700 

Physics 

Geoinformatics and Cartography bakalářský 4200 

Geoinformatics and Cartography doktorský (4 roky) 1700 

Geoinformatics and Cartography navazující magisterský 4000 

Geological Sciences doktorský (4 roky) 2800 

Chemistry, Material Chemistry navazující magisterský 1700 

lnorganic Chemistry doktorský (4 roky) 2800 

lnternational Development Studies doktorský (4 roky) 2800 

Mathematical Analysis doktorský (4 roky) 1700 

Molecular and Cell Biology doktorský (4 roky) 4000 

Nanomaterial Chemistry doktorský (4 roky) 1700 

Nanotechnology navazující magisterský 1700 

Nanotechnology doktorský (4 roky) 1700 

Optics and Optoelectronics doktorský (4 roky) 1700 

Organic Chemistry doktorský (4 roky} 1700 

Petroleum Engineering bakalářský 5200 

Physical Chemistry doktorský (4 roky) 1700 

Plant Biology navazující magisterský 4000 

Zoology doktorský (4 roky) 4000 

Catholic Theology doktorský (4 roky) 1700 

Cyrilometodějská Ethics and Culture in Media 
bakalářský 3950 

teologická Communication 

fakulta 
Christian Thought doktorský (4 roky) 1700 

Social and Spiritual Determinants of 
doktorský (4 roky} 3000 

Health 
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Teologia sistematica e filosofia 
doktorský (4 roky) 1000 

cristiana 

Théologie catholique magisterský 2554 

Fakulta 

zdravotnických Physiotherapy bakalářský 8000 

věd 

Článek3 
Účinnost novely č. 5 Statutu UP 

Novela č. 5 Statutu UP schválená AS UP dne 11. 12. 2019 nabývá účinnosti prvním dnem 

měsíce následujícího po dni registrace novely č. 5 Statutu UP Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy. 

Článek4 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato novela Statutu Univerzity Palackého v Olomouci byla schválena podle

§ 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci dne 18. března 

2020. 

2. Tato novela Statutu Univerzity Palackého v Olomouci nabývá platnosti podle§ 36

odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy.

3. Tato novela Statutu Univerzity Palackého v Olomouci nabývá účinnosti dne 1.

dubna 2020.
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prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., v. r. 
rektor UP 

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., v. r. 
předseda AS UP 




