ROZHODOVÁNÍ O VYMĚŘENÍ POPLATKU ZA DELŠÍ
STUDIUM
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PRAMENY:

 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách - § 58 odst. 3.



Statut AMU – čl. 20 a násl.

 Výnos rektora AMU č. 1/2019, o pravidlech upravujících poplatky za delší studium
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POPLATEK ZA DELŠÍ STUDIUM
(§ 58 ODST. 3 ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH )

 Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok

v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium,
který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby
studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech,
které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po
jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval
v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním
programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle
tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.
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POROVNÁNÍ OSTATNÍCH VYSOKÝCH ŠKOL
Vysoká škola

Částka za započatých 6 měsíců studia
(akademický rok 2019/2020)

AMU

16 360 Kč

UMPRUM

20 000 Kč

JAMU

18 400 Kč

AVU

15 000 Kč

UJEP

12 000 Kč

UTB Zlín

12 270 Kč / 24 540 Kč

Západočeská univerzita v Plzni

24 540 Kč

MUNI

18 000 Kč / 24 000 Kč …

méně než 6 měsíců 18 000 Kč; 6 - 12 měsíců: 24 000 Kč; 12 - 18 měsíců
30 000 Kč; více než 18 měsíců 36 000 Kč

UK

18 500 - 50 500 Kč

zpoplatnění po oborech

18 500 Kč

"Divadelní věda"

27 000 Kč

"Právo a právní věda"

50 500 Kč

"Zubní lékařství"

poznámka

první rok zpoplatnění 12 270 Kč/6měs, v dalších letech 24 540 Kč/6 měs

Ostravská univerzita

18 500 Kč

Univerzita Palackého v Olomouci

20 000 Kč

Jihočeská univerzita

14 315 Kč / 17 382 Kč / 20 450 Kč

rozdělení dle fakult dle nákladovosti studia

VŠCHT

16 400 Kč / 32 800 Kč

6-12 měsíců 16 400 Kč, 12 a více měsíců 32 800 Kč

Minimální mzda v roce 2019

80 100 Kč (součet za 6 měsíců)

Podle nařízení vlády č. 273/2018 Sb., činila min. mzda 13 350 Kč/měs.
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ROZHODNUTÍ O VYMĚŘENÍ POPLATKU
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INFORMACE KOS
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VYDÁNÍ A DORUČOVÁNÍ
Generování výměru
Automaticky!
(KOS + matrika)
• 25. 11.
• 25. 1.
• 25.4.
• 25.7.

Zaslání e-mailu
KOSem
• 25. 11.
• 25. 1.
• 25.4.
• 25.7.
ve 12:00 hod.

Tisk a odeslání
výměru

• podpis děkanem
• manuální odeslání studijním
oddělením

Doručení

Lhůta pro odvolání

• osobně
• poštou
• (datovkou)
• veřejnou vyhláškou

• 30 dnů ode dne
jeho oznámení
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ODVOLÁNÍ –
PROMINUTÍ / SNÍŽENÍ NIKDY NENÍ AUTOMATICKY!
 Odvolání podat vždy a proti každému výměru!

(i když se důvod opakuje, např. péče o dítě do tří let věku)
 Odvolání musí být podáno ve lhůtě 30 dnů od oznámení rozhodnutí o vyměření poplatku!

 Odvolání musí být řádně a konkrétně zdůvodněno a doloženo!

(tj, nestačí uvést nemám finanční prostředky; na adrese nebydlím; pečuji o malé dítě > vždy třeba doložit důkazy)
 Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje!

(tj. jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního
orgánu, jemuž je určeno, údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo + podpis)
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VZOR ODVOLÁNÍ
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DŮVODY PRO PROMINUTÍ PŘI ABSOLVOVÁNÍ
Úspěšné absolvování studia nejpozději do jednoho
měsíce ode dne vzniku poplatkové povinnosti

Úspěšné absolvování studia více než 1 měsíc ode dne
vzniku poplatkové povinnosti

> PROMINUTO

> SNÍŽENO NA OBDOBÍ 28.5 – 11.9.2019

Absolvoval 14. 6. 2019

Absolvoval 11. 9. 2019
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PŘÍJMY Z POPLATKŮ ZA DELŠÍ STUDIUM

 § 58 odst. 6 zákona o vysokých školách:

Poplatky za studium s výjimkou jsou příjmem stipendijního fondu veřejné vysoké školy.
 čl.12 odst. 1 Pravidel hospodaření AMU (Příloha Statutu AMU):

Poplatky za studium jsou příjmem stipendijního fondu příslušné fakulty.

12

