
Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2A/2017 

 
SAZBY OSTATNÍCH OSOBNÍCH NÁKLADŮ ZA EXTERNÍ 

VÝUKU REALIZOVANOU NA PF UJEP 
 

pedagogická hodnost  
vyučujícího 

sazba za 1 hodinu výuky  
(vč. odvodů z mezd) 

lektor 165,- Kč až 300,- Kč 

odborný asistent 165,- Kč až 400,- Kč  

docent 185,- Kč až 600,- Kč 

profesor 220,- Kč až 800,- Kč 

 

činnost sazba za úkon 

zkoušení – 1 student 20 min. dle pedagogické hodnosti zkoušejícího 

vedení závěrečné obhájené práce max. 600,- Kč 

posudek závěrečné obhájené práce max. 200,- Kč 

 

1. Výše uvedené sazby za externí výuku (tj. OON) jsou závazné. Schválená sazba za výuku je 
promítnuta do dohody o provedení práce, resp. do dohody o pracovní činnosti. Sazby zahrnují 
dobu přímé výuky i veškeré časy související s přípravou na ni. V uzavřené dohodě nelze uvádět 
proto jakékoliv jiné činnosti než výuku a zkoušení. V dohodě bude uveden výpočet celkové částky 
vč. kódu předmětu v IS STAG a počet zapsaných studentů (u výpočtu odměny za zkoušení).  

2. Honorovaná výuka bude navazovat na výuku zadanou do IS STAG.  
3. Pracoviště PF obdrží v rámci rozpočtu PF částku celkového objemu finančních prostředků pro 

vyplácení všech typů OON. Klíčem k alokaci těchto finančních zdrojů je počet normativních 
financovaných a podle jednotlivých pracovišť PF rozpočítaných studentů podle stavu k 31. 10. 
předchozího kalendářního roku k roku finančnímu. 

4. Dle bodu 3 této směrnice stanovený celkový objem finančních zdrojů je v rámci finančního roku 
nepřekročitelný.  

5. Tato metodika se nevztahuje na výuku realizovanou CCV (to se řídí vlastními sazbami 
odvozenými z výnosů CCV).  

6. Příslušný vedoucí pracoviště PF garantuje nediskriminační a transparentní charakter výše 
vyplácené odměny. 

7. Kontrolou dodržování těchto pravidel pověřuji tajemníka PF. 
8. Tato novela směrnice nabývá účinnosti dne 15. 2. 2021 a ruší v plném rozsahu směrnici 2/2017.  
 

V Ústí nad Labem dne 9. 2. 2021 

 

 

 
 

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 
děkan PF UJEP v Ústí n. L. 

 
Zpracoval:  
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. 


