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Poplatky spojené se studiem 
 

 

 

Čl. 1 

Rozmezí výše poplatků 

 

1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením1) činí nejvýše 20 % základu2). 

2. Poplatky spojené se studiem jednotlivých bakalářských a magisterských studijních 

programů činí 

a) u poplatku za studium delší než je standardní doba studia daného studijního programu  

zvětšená o jeden rok3) 

 - nejméně jedenapůl násobek a nejvýše trojnásobek základu za každý započatý 

semestr studia, 

b) u poplatku za studium v dalším studijním programu4) 

 - nejvýše 50 % základu za každý rok studia. 

3. Poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného pro cizince v cizím 

jazyce5) činí nejvýše 25.000 USD za každý rok studia. 

4. Konkrétní výše poplatků se určuje a zveřejňuje způsobem stanoveným v čl. 33 statutu. 

 

 

Čl. 2 

Forma placení a splatnost poplatků 

 

1. Poplatky podle čl. 1 se platí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet 

univerzity. 

2. Splatnost poplatků uvedených v čl. 1 odst. 1 je stanovena v čl. 8 odst. 4 přílohy č. 5 

statutu. 

3. Poplatek uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. a) je splatný poslední pracovní den kalendářního 

měsíce, ve kterém začal daný semestr. 

4. Poplatek uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. b) je splatný poslední pracovní den  kalendářního 

měsíce, ve kterém začal letní semestr daného akademického roku. 

5. Poplatek uvedený v čl. 1 odst. 3 je splatný poslední pracovní den kalendářního měsíce, 

ve kterém začal daný akademický rok. 

 

                                                           
1) § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách. 
2) § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách.  
3) § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách.   
4) § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách.    
5) § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách.    
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Čl. 3 

Úlevy na poplatcích 

 

 Rektor může poplatky uvedené v čl. 1 odst. 2 a 3 snížit, prominout nebo odložit termíny 

jejich splatnosti, a to na návrh děkana fakulty, na které je student zapsán6), v případě 

a) vynikajících studijních výsledků, 

b) absolvování studijního pobytu v délce nejméně jeden měssíc na jiné vysoké škole 

v zahraničí, pokud jde o poplatek uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. a), 

c) tíživé sociální situace nebo z jiných vážných důvodů, 

d) závažného důvodu u studenta, který byl přijat ke studiu před 1. lednem 1999, pokud 

jde o poplatek uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. a). 

 

                                                           
6) § 51 odst. 2 zákona o vysokých školách. 


