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č.j. 09/0367/18        Vodňany, 18.4.2018 

 
Opatření děkana č. 16/2018 

Sazebník honorářů 

             
 

Tímto vydávám sazebník honorářů či mimořádných odměn pro níže uvedené činnosti vykonávané 

externími osobami1) nebo zaměstnanci FROV JU. 

 

Název úkonu Částka v Kč 

Posudek oponenta habilitační řízení 3.000,- 

Posudek oponenta disertační práce 2.500,- 

Posudek oponenta diplomové práce  1.500,- 

Posudek oponenta bakalářské práce 1.000,- 

Oponentský posudek – publikace vydávané FROV JU – monografie, 

skripta a učebnice2) 

2.000 – 5.000,- interní 

4.000 – 8.000,- externí 

Oponentský posudek – publikace vydávané FROV JU – metodika, 

ověřená technologie 

1.000,- interní 

2.000,- externí 

Jazyková korektura, ediční činnost – publikace vydávané FROV JU* 500 – 8.000,- 

Externí předseda komise při SDZ, obhajobě dizertace  600,-/hod + cest. náhr.3) 

Externí člen komise SDZ, obhajobě dizertace 450,-/hod + cest. náhr.3) 

Externí předseda komise SZZ  400,-/hod. + cest. náhr.3) 

Externí člen komise SZZ    300,-/hod. + cest. náhr.3) 

Odměna za jednu hodinu výuky předmětu externistou včetně 

přípravy4) 

 profesor 

 docent  

 ostatní 

 

 

600 – 800,- + cest. náhr.3) 

 500 – 700,- + cest. náhr.3) 

400 – 600,- + cest. náhr.3) 

Odměna za vyzkoušení jednoho studenta externistou (bez ohledu na 

počet termínů)5) 

300 – 500,- + cest. náhr.3)  

Odměna externisty1) za vedení doktorské práce 4.000,- za akadem. rok 

Odměna externisty1) za vedení diplomové práce 3.000,- za akad. rok 

Odměna externisty1) za vedení bakalářské práce 2.000,-  za akad. rok 

Autorský honorář za publikaci FROV JU – monografie2)  

 200 – 299 normostran (normostrana je text v délce 1 800 znaků)  

 nad 300 normostran včetně  

 

50.000 – 70.000,- 

70.000 – 100.000,- 
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Autorský honorář za publikaci FROV JU – skripta a učebnice2) 

 100 – 149 normostran 

 nad 150 normostran (včetně)  

 

25.000 – 35.000,- 

35.000 – 50.000,- 

Autorský honorář za publikaci FROV JU – metodika, ověřená 

technologie, poloprovoz2) 
5.000-20.000,- 

 
 

Vysvětlivky:  
SZZ – Státní závěrečná zkouška (pro Bc. a NMgr. studia); SDZ – Státní doktorská zkouška (pro Ph.D. 
studia) 
 
Výše uvedené honoráře se vztahují pouze na ty publikace, které jsou vydávané FROV JU.  Tyto jsou 
primárně financovány z projektů umožňujících podporu těchto aktivit. V případě jejich absence jsou 
po odsouhlasení kolegiem děkana související náklady hrazeny z 50 % příslušnou součástí FROV JU 
(dle autorského podílu, nedojde-li mezi řediteli součástí k jiné dohodě) a z 50 % děkanátem FROV JU.  
 
1) Externí osoba – osoba zaměstnaná na DPP/DPČ nebo osoba bez pracovněprávního poměru na 
FROV JU. 

2) Výši autorského honoráře v uvedeném rozpětí navrhuje proděkan pro VaV. Proděkan pro VaV 
taktéž navrhuje honorář přidělenému editorovi, stejně jako oponentům za vypracování odborných 
posudků a jazykovou korekturu. V případě vydávání aktualizovaných vydání mohou být autorské 
honoráře i oponentské posudky dále kráceny. Rozdělení honoráře jednotlivým autorům navrhuje 
vedoucí autorského kolektivu. 

3) Způsob úhrady cestovních náhrad vzniklých s výkonem výše uvedených činností musí být předem 
jasně specifikován v textu DPP/DPČ. Na vyplacení cestovních náhrad má nárok pouze ten, kdo 
předloží vyplněný cestovní příkaz se všemi náležitostmi.  

4) Kalkulováno tak, že na 1 hod přednášky nebo cvičení připadá 1 hod přípravy. Výši honoráře 
v uvedeném rozpětí navrhuje tajemníkovi fakulty proděkan pro pedagogickou činnost. 

4) Případné cestovní náhrady při zkoušení studentů je možné na každý předmět nárokovat maximálně 
6 krát. Výši honoráře v uvedeném rozpětí navrhuje tajemníkovi fakulty proděkan pro pedagogickou 
činnost. 

 
 
 
O výjimkách rozhoduje děkan na základě písemné žádosti. 
Tímto opatřením se ruší rozhodnutí děkana č. 35/2015. 
 
 
 
                 prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 
                 děkan FROV JU 
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