
 

 1 

Vysoké učení technické v Brně 
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Směrnice kvestora č. 2/2007 
Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony 

 
 

Článek 1 
Předmět úpravy 

 
V souladu s ustanovením čl. 15 odst. 2 statutu VUT v Brně tato směrnice upravuje výši úhrady za  
vydání dokladů o studiu podle § 57 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon), osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání nebo jeho části podle 
§ 89 odst. 1 písm. b) zákona a osvědčení o nahrazení akademického akademicko-vědeckého titulu 
podle § 99 odst. 2, 3, 4, 10 zákona, včetně náhradních dokladů (dále jen druhopisů). 
 

Článek 2 
Úhrada za vydání druhopisů dokladů, jejichž prvopis obdrží student nebo absolvent 

bezplatně 
 
(1) průkaz studenta  300,- Kč + cena průkazu studenta 
 
(2) výkaz o studiu  

(listinný či elektronický) 100,- Kč 
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(3) vysokoškolský diplom 
a vysvědčení 500,- Kč 

 
(4) vysokoškolský diplom  500,- Kč 
 
(5) dodatek k diplomu 500,- Kč 
 
 

Článek 3 
Úhrada za doklady a osvědčení vydané v souladu s ustanoveními § 57 odst. 5 písm. b) a c), 

§ 89 odst. 1 písm. b) a § 99 odst. 2, 3, 4, 10 zákona 
 
(1) doklad o vykonaných zkouškách  200,- Kč 
 
(2) doklad o studiu (potvrzení) 20,- Kč/ za každou i započatou stranu 
 
(3) osvědčení o uznání zahraničního 

vysokoškolského studia nebo jeho části 500,- Kč 
 
(4) osvědčení o nahrazení akademického  

a akademicko-vědeckého titulu 300,- Kč 
 

Článek 4 
Úhrada za další administrativní úkony 

 
(1) Za vydání druhopisu osvědčení (vysvědčení) v celoživotním vzdělávání se účtuje úhrada 

300,- Kč. 
 
(2) Při slavnostním předání diplomů v souvislosti s ukončením studia uhradí absolvent za 

nadstandardní úkony související s promocemi 200,- Kč. 
 

Článek 5 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
(1) Doklady dle této směrnice lze vydat jen na základě žádosti. Úhrady za vydání dokladů 

vybírá součást školy, která doklady vydává. Částky uvedené v předchozích článcích 
směrnice jsou včetně DPH. 

 
(2) Doklady, za jejichž vydání je touto směrnicí předepsána úhrada, lze vydat jen na základě 

předchozího zaplacení úhrady. Způsob a kontrolu zaplacení úhrady stanoví jednotlivé 
součásti školy vlastním opatřením. 

 
(3) Úhrady za vydání dokladů, které se platí podle této směrnice se zvyšují o 300,-Kč, jestliže 

podklady k vydání dokladů jsou starší deseti let. 
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(4) Rektor, případně děkan příslušné fakulty může výjimečně v odůvodněných případech 
placení úhrady za vydání dokladů o studiu žadateli snížit nebo prominout. 

 
(5) Zrušuje se směrnice kvestora č. 25/2001. 
 
(6) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 
 

V Brně dne 11.10.2007 
 
 
Ing. Vladimír Kotek 
 kvestor 


