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Odměňování činností vykonávaných lektory CŽV na 

Pedagogické fakultě UP v Olomouci nad rámec základních 

povinností 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tato vnitřní norma vychází z § 60 zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o vysokých školách“) a v souladu 

s vnitřními předpisy a normami Univerzity Palackého 

v Olomouci a její Pedagogické fakulty stanovuji touto 

normou podmínky pro odměňování činností 

vykonávaných lektory v rámci celoživotního vzdělávání 

na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

 

Článek 2 

Výše úhrad 

 

1. Dnem platnosti této vnitřní normy stanovuji 

povinnost účastníků programů CŽV na PdF UP 

v Olomouci uhradit následující přímé náklady na 

realizaci opravné závěrečné zkoušky s obhajobou 

závěrečné písemné práce: 

1. realizace opravné závěrečné zkoušky; 

2. vedení přepracované nebo nové závěrečné 

písemné práce, pokud byla původní závěrečná 

písemná práce u závěrečné zkoušky s obhajobou 

závěrečné písemné práce klasifikovaná známkou 

nevyhověl(a), případně pokud nebyla původní 

závěrečná písemné práce doporučena k obhajobě  

a obhajoba této závěrečné písemné práce nebyla 

realizována. 

2. Výši poplatků pro případy, kdy je zkušební komise pro 

závěrečnou zkoušku s obhajobou závěrečné písemné 

práce (zkušební komise pro závěrečnou zkoušku) 

pětičlenná, stanovuji takto: 

 

Poplatky (v Kč) 

1 Oprava ZZk – 1 

předmět 
5 čl. komise 1 500,0 

2 Přepracování ZP + 

obhajoba 
5 čl. komise 3 900,0 

3 Nová závěr. práce + 

obhajoba 
5 čl. komise 5 100,0 

 

3. Výši poplatků pro případy, kdy je zkušební komise pro 

závěrečnou zkoušku s obhajobou závěrečné písemné 

práce (zkušební komise pro závěrečnou zkoušku) 

tříčlenná, stanovuji takto: 

 

 

 

Poplatky (v Kč) 

1 Oprava ZZk – 1 

předmět 
3 čl. komise 900,0 

2 Přepracování ZP + 

obhajoba 
3 čl. komise 3 300,0 

3 Nová závěr. práce + 

obhajoba 
3 čl. komise 4 500,0 

 

 

4. Výši poplatků pro případy, kdy je zkušební komise pro 

závěrečnou zkoušku s obhajobou závěrečné písemné 

práce (zkušební komise pro závěrečnou zkoušku) 

sedmičlenná, stanovuji takto: 

 

Poplatky (v Kč) 

1 Oprava ZZk – 1 

předmět 
7 čl. komise 2 100,0 

2 Přepracování ZP + 

obhajoba 
7 čl. komise 4 500,0 

3 Nová závěr. práce + 

obhajoba 
7 čl. komise 5 700,0 

 

 

Článek 3 

Postup pro zajištění úhrad 

 
Současně stanovuji následující postup pro zajištění úhrad 

za opravnou závěrečnou zkoušku, vedení a opravnou 

obhajobu přepracované nebo nové závěrečné písemné 

práce a pro výplaty odměn vedoucímu závěrečné písemné 

práce a členům příslušné zkušební komise: 

1. Činnost zkušební komise pro opravnou závěrečnou 

zkoušku s obhajobou závěrečné písemné práce je 

placenou činností. 

2. Účastník programu CŽV, který neuspěl u závěrečné 

zkoušky s obhajobou závěrečné písemné práce 

(případně u 1. opravné závěrečné zkoušky  

s obhajobou závěrečné písemné práce nebo u jiné 

závěrečné nebo 1. opravné závěrečné zkoušky), má 

právo přihlásit se písemně k její opravě 

v následujícím řádně vyhlášeném zkušebním termínu 

za těchto předpokladů: 

a) splnil všechny podmínky stanovené studijním  

a zkušebním řádem dalšího a celoživotního 

vzdělávání PdF UP v Olomouci, 

b) prokázal uhrazení poplatku za všechny části 

opravné zkoušky, které je povinen absolvovat. 
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Výše příslušných poplatků je stanovena touto 

vnitřní normou děkanky PdF UP v Olomouci.  

3. Účastník programu CŽV, který je povinen složit 

opravnou závěrečnou zkoušku nebo v opravném 

termínu obhájit novou či přepracovanou závěrečnou 

písemnou práci, přiloží k písemné přihlášce 

k opravné závěrečné zkoušce s obhajobou závěrečné 

písemné práce (k opravné závěrečné zkoušce) doklad 

o úhradě všech částí výše uvedené zkoušky, které je 

povinen absolvovat. Dokladem o zaplacení 

příslušných poplatků je originál kontrolního ústřižku 

poštovní poukázky – při bezhotovostní platbě  

(i prostřednictvím sběrného boxu) výpis z účtu, na 

kterém je příslušná platba zvýrazněna. 

4. Bez dokladu o platbě nebude přihláška k výše 

uvedené zkoušce Centrem celoživotního vzdělávání 

PdF UP v Olomouci (dále jen „CCV PdF UP“) přijata. 

5. Pro zajištění úhrady výše stanovených poplatků  

a výplatu příslušných odměn stanovuji následující 

postup: 

a) Předseda zkušební komise pro závěrečnou zkoušku 

s obhajobou závěrečné práce (nebo pro 

závěrečnou zkoušku) vydá pokyn všem 

účastníkům programu CŽV, kteří neuspěli  

u závěrečné zkoušky s obhajobou závěrečné 

písemné práce (u závěrečné zkoušky), aby se 

neprodleně dostavili k příslušnému studijnímu 

referentovi na CCV PdF UP. Současně CCV PdF UP 

písemně oznámí (např. prostřednictvím protokolu 

o závěrečné zkoušce s obhajobou závěrečné 

písemné práce nebo o závěrečné zkoušce), kteří 

účastníci programu CŽV u zkoušky neuspěli. 

b) Příslušný studijní referent připraví na základě 

předcházející informace poštovní poukázky pro 

úhrady poplatků a předá je účastníkům programů 

CŽV, kteří mají povinnost poplatky uhradit. Na 

poštovní poukázky napíše jména odesílatelů  

a částky, které je nutno uhradit. 

c) Příslušný studijní referent připraví a předá 

předsedovi zkušební komise kompletní 

dokumentaci o účastnících opravné závěrečné 

zkoušky s obhajobou závěrečné písemné práce 

(opravné závěrečné zkoušky) a přehled o úhradě 

poplatků. 

d) Pokud předseda zkušební komise vydá pokyn 

k práci zkušební komise, přestože účastník 

(účastníci) programu CŽV příslušné poplatky 

neuhradil (neuhradili), odměna za tuto práci 

zkušební komisi nenáleží. 

e) Předseda příslušné zkušební komise písemně 

oznámí CCV PdF UP výsledek opravné zkoušky 

nebo obhajoby. Tím dá příslušnému studijnímu 

referentovi pokyn k vyplacení odměn. 

f) Vyúčtování odměn provede příslušný studijní 

referent na základě dokladů, které obdržel od 

předsedy zkušební komise. 

g) Poplatky za kteroukoliv opravnou závěrečnou 

zkoušku nebo opravnou obhajobu závěrečné 

písemné práce jsou zaúčtovány na  

SPP 994188812. Z tohoto SPP jsou pak vypláceny 

odměny zkušební komisi. 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Touto vnitřní normou se ruší platnost metodického 

pokynu děkanky PdF UP v Olomouci č. 2M/2006: 

Odměňování činností vykonávaných učiteli a lektory 

CŽV na PdF UP v Olomouci nad rámec základních 

povinností vymezených učebním plánem  

a předkalkulací programu celoživotního vzdělávání, ze 

dne 20. dubna 2006. 

2. Tato vnitřní norma nabývá platnosti dnem jejího 

vydání a účinnosti dnem 15. 3. 2021.  

 

  

 

 

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. v. r. 

děkanka Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci 


