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Cl. 1
r

Úvodní ustanovení
1) Tato směrnice upravuje postup úhrady poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní
zkoušce (dále jen „rigorózní zkouška") a s konáním této zkoušky, pravidla používání zařízení a
informačních technologií Slezské univerzity v Opavě (dále jen „univerzita") pro přípravu k této zkoušce,
způsob úhrady nákladů s tím spojených a vzor diplomu vydávaného úspěšnému absolventovi zkoušky.
2) Postup přijímání přihlášek k rigorózní zkoušce, podrobnosti o konání těchto zkoušek na fakultách a
vysokoškolských ústavech univerzity (dále jen „součásti univerzity"), jejich průběh a hodnocení upravuje
vnitřní předpis univerzity - Rád rigorózního řízení (dále jen „Řád").

Cl. 2
Poplatek
1) Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky k rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky lze hradit
pouze bezhotovostní platbou.
2) Úhrada se provádí ve prospěch účtu součásti, která uskutečňuje studijní program (nebo se na jeho
uskutečňování podílí), v rámci jehož akreditace bylo rozhodnuto o oprávnění konat rigorózní zkoušky a
udělovat příslušný akademický titul;
a) Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (dále jen „FPF"): účet ČSOB Ostrava, číslo účtu: 80100309706853/0300. V případě platby ze zahraničí je nutno uvést kódy BIC a IBAN. Kód BIC má
hodnotu CEKOCZPP, IBAN je ve tvaru CZ51 0300 0080 1003 0970 6853;
b) Matematický ústav v Opavě (dále jen ,,MÚ“): ČSOB Ostrava, číslo účtu: 8010-1809708833/0300.
V případě platby ze zahraničí je nutno uvést kódy BIC a IBAN. Kód BIC má hodnotu CEKOCZPP,
IBAN je ve tvaru CZ19 0300 0080 1018 0970 8833;

c) Fyzikální ústav v Opavě (dále jen ,,FÚ“): ČSOB Ostrava, číslo účtu: 8010-217191303 /0300.
V případě platby ze zahraničí je nutno uvést kódy BIC a IBAN. Kód BIC má hodnotu CEKOCZPP,
IBAN je ve tvaru CZ34 0300 0000 0002 1719 1303.
3) Variabilní symbol platby je stanoven ve formátu XXXXYYYYRR na základě těchto pravidel: „XXXX“
= 0175 pro FPF , 0575 pro FÚ a 0375 pro MÚ; „YYYY“ = 0008; „RR“ = poslední dvojčíslí roku, kdy je
žádost podána.
4) Specifický symbol je rodné číslo uvedené bez lomítka. Cizinci, kteří nemají přiděleno rodné číslo,
uvádějí číslo pasu.
5) Konstantní symbol j e 55 8.

Cl. 3
Náhrada nákladů
1) Uchazeč splňující podmínky čl. 4 Rádu pro podání přihlášky k rigorózní zkoušce má právo používat při
přípravě k této zkoušce zařízení a informační technologie součásti v souladu s touto směrnicí. Příprava
k rigorózní zkoušce může zahrnovat i vypracování rigorózní práce.
2) Náklady spojené s používáním zařízení a informačních technologií, poskytováním konzultací
akademickými pracovníky v souvislosti se zpracovánim rigorózní práce a s přípravou na rigorózní
zkoušku hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme.
3) Ustanovení odst. 1 a 2 může uchazeč využít po předchozí domluvě s vedoucím některého
z akademických pracovišť součástí. Na návrh vedoucího tohoto pracoviště uzavře děkan resp. ředitel
součásti s uchazečem ,Dohodu o používáni zařízení a informačních technologií při přípravě k rigorózní
zkoušce‘ (dále jen ,,dohoda“).
4) Dohoda stanoví
a) akademické pracoviště součásti, jehož zařizení a informačni technologie bude uchazeč během
přípravy na rigorózní zkoušku využívat, včetně doby a rozsahu;
b) celkovou výši nákladů spojených s využíváním zařízení a informačních technologií uvedených
v písm. a), jejich část hrazenou uchazečem a způsob této úhrady;
c) pravidla pro pobyt uchazeče na součásti v souvislosti s využiváním zařízeni a informačních
technologií podle písm. a);
d) závazek uchazeče respektovat vnitřní předpisy součásti a další právní a bezpečnostní normy a řídit se
pokyny vedoucího příslušného akademického pracoviště.
5) Dohoda se uzavírá na dobu určitou. Platnost dohody nemůže přesáhnout den ukončení rigorózního řízení.

Cl. 4
Vydání diplomu
1) Po úspěšném vykonání rigorózní zkoušky vydá univerzita absolventovi diplom vypracovaný podle vzoru,
stanoveného vnitřní normou rektora.

Cl. 5
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se Směrnice rektora č. 8/2017 o rigorózním řízení na Slezské univerzitě v Opavě.
2) Tato směrnice nabývá platnosti dnem zveřejnění ve veřejné ěásti internetových stránek.
3) Tato směrnice nabývá úěinnosti dnem zveřejnění.

V Opavě dne

j j -03- 2020

Součást univerzity:

rektorát

Označení:

Směrnice rektora

Číslo:

Č. 3/2020

Název normy:

K rigoróznímu řízení na Slezské univerzitě
v Opavě

Schvaluje:

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Derogace:

Směrnice rektora č. 8/2017 o rigorózním řízení na
Slezské univerzitě v Opavě

Platnost od:

dnem zveřejnění ve veřejné části internetových
stránek

Účinnost od:

dnem zveřejnění ve veřejné části internetových
stránek

Datum vydání:
Vydává:

11 -e3- 2dí3
rektor

Zpracoval:

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Spolupracoval:

Ing. Hana Šimečková

Počet stran:

4

Počet příloh:
Způsob zveřejnění

Intranet/Veřejná část internetových stránek

