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SMĚRNICE DĚKANA  

č. 19/2015 

k úhradám za administrativní úkony  

spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

Na základě ustanovení § 72 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění 

a Podmínek k zahájení a průběhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Filozofické 

fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, stanovuji výši úhrad za administrativní úkony s tímto spojené. 

 

Článek II 

Výše platby, splatnost a identifikační údaje platby 

 Úhrada za administrativní úkony spojené s habilitačním řízením ve výši 10 000,- Kč, včetně 

příslušné sazby DPH; 

 úhrada za administrativní úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem ve výši 

10 000 Kč, včetně příslušné sazby DPH. 

 

Úhrada je splatná před zahájením předmětného řízení, bezhotovostním způsobem na bankovní účet 

Ostravské univerzity v Ostravě. Doklad o úhradě přiloží uchazeč k návrhu na zahájení předmětného 

řízení. 

 

Identifikační údaje pro platbu: 

 banka:  Česká národní banka (ČNB),  

 pobočka Ostrava, Nádražní 4, 701 01  Ostrava 1 

 číslo provozního bankovního účtu:  931761 

 směrový kód banky:  0710 

 variabilní symbol platby:  251013 

 měna:  CZK 

 SWIFT kód banky:  CNBACZPP 

 mezinárodní číslo účtu (IBAN):  CZ65 0710 0000 0000 0093 1761 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolou této Směrnice pověřuji proděkana pro vědu a výzkum. 

2. Tato Směrnice ruší Směrnici děkana č. 18/2013 – Úhrada za administrativní úkony spojené 

s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem ze dne 26. 8. 2013. 

3. Tato Směrnice nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dnem 15. 5. 2015. 

 

 

 

                                                                                             prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., v. r. 

                                                                                                               děkan FF OU 
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Zpracovali:  doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum 

 Ing. Iveta Strungová, tajemnice fakulty 

  

Rozdělovník:  všechna pracoviště Fakulty a Portál OU 

 

Přílohy: bez příloh 

 

 


