
 

Ostravská univerzita  
Dvořákova 7 

701 03 Ostrava/ Česká republika  
 

Č. j.: OU-85815/90-2017 
  

 
OPATŘENÍ REKTORA 

č. 27/2017 
Poplatky za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Toto opatření upravuje v souladu se zákonem 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“) a Statutem Ostravské univerzity (dále jen „Statut OU“) 
poplatek za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, které se konají na 
Ostravské univerzitě (dále jen „OU“).  

 
 

Článek 2 
Výše a způsob úhrady poplatku za habilitační řízení 

 
1. V souladu s § 72 odst. 16 zákona a čl. 43 odst. 1 Statutu OU je stanoven poplatek 

za úkony spojené s habilitačním řízením ve výši 12.000,- Kč. 
2. Poplatek je splatný bezhotovostně na bankovní účet OU č. 931761/0710 

s uvedením variabilního symbolu (xx1013, kde xx je číslo fakulty) a specifického 
symbolu, které budou uchazeči přiděleny prostřednictvím Portálu OU a děkanem 
pověřeného zaměstnance děkanátu (obvykle referátu pro vědu a tvůrčí činnost) 
příslušné fakulty. 
 
 

Článek 3 
Výše a způsob úhrady poplatku za řízení ke jmenování profesorem 

 
1. V souladu s § 74 odst. 10 zákona a čl. 43 odst. 2 Statutu OU je stanoven poplatek 

za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem ve výši 15.000,- Kč. 
2. Poplatek je splatný bezhotovostně na bankovní účet OU č. 931761/0710 

s uvedením variabilního symbolu (xx1026, kde xx je číslo fakulty) a specifického 
symbolu, které budou uchazeči přiděleny prostřednictvím Portálu OU a děkanem 
pověřeného zaměstnance děkanátu (obvykle referátu pro vědu a tvůrčí činnost) 
příslušné fakulty. 
 
 

Článek 4 
Splatnost poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke 

jmenování profesorem 
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1. Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením je splatný ve lhůtě 30-ti dnů ode 
dne, kdy uchazeči bylo oznámeno, že vědecká rada fakulty schválila habilitační 
komisi. 

2. Poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem je splatný ve lhůtě 
30-ti dnů ode dne, kdy uchazeči bylo oznámeno, že vědecká rada fakulty schválila 
komisi pro řízení ke jmenování profesorem. 
 
 

Článek 5 
Společná ustanovení 

 
1. Poplatek se žadateli v případě zastavení řízení nevrací. 
2. V případě změny výše poplatku se změna nevztahuje na již zahájené řízení. 
 

 
Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání. 
 
 
 
V Ostravě dne 30.11.2017 
 
                                                                                

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., v.r. 
     rektor 

 
 
 

Zpracoval: doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost 
 

Rozdělovník: Portál OU 


