SLEZSKÁ
UNIVERZITA
V OPAVĚ

Směrnice rektora č. 9/2016
o poplatcích spojených se studiem na Slezské univerzitě v Opavě
v akademickém roce 2016/2017

Vydáno: V Opavě, září 2016

SLEZSKÁ
UNIVERZITA
V OPAVĚ

Směrnice rektora č. 9/2016
o poplatcích spojených se studiem na Slezské univerzitě v Opavě
v akademickém roce 2016/2017

r

ČI. 1

Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanovuje bližší podrobnosti týkající se poplatků spojených se studiem stanovených v souladu
s § 58 (dále jen „poplatky") zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(dále jen „zákon"), ve znění pozdějších předpisů, a jejich konkrétní výše pro akademický rok 2016/2017
uvedené ve Směrnici rektora č. 2/2016 v souladu s čl. 26 odst. 6 Statutu Slezské univerzity v Opavě (dále jen
„univerzita ), v platném znění.

Čl. 2
Výše poplatků
(1) Výše poplatků vychází ze základu 3.217,- Kč, který byl vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy dne 27. ledna 2016 pod ěj. MSMT-890/2016-1 v souladu s § 58 odst. 2 zákona (dále jen
„základ"), případně průměrného normativu 36.127,- Kč platného pro rok 2016 (dále jen „průměrný
normativ").
(2) Pro účely stanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je každý uchazeč definován ve
spojení se součástí univerzity, studijním programem a studijním oborem a každá podaná přihláška ke studiu
vyžaduje samostatnou úhradu poplatku.
(3) Pro účely stanovení povinnosti hradit poplatek za studium je každý student posuzován ve spojení se
studijním programem a studijním oborem. Povinnost studenta studujícího současně ve více různých
studijních programech, studijních oborech, je posuzována individuálně pro každý z těchto studijních
programů, studijních oborů.
(4) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí:
a) 320,- Kč, tj. 10% ze základu (zaokrouhleno na celé desetikoruny dolů) za úkony spojené s přijímacím
řízením, jehož součástí nejsou přijímací zkoušky organizované univerzitou nebo fakultou,
b) 320,- Kč, tj. 10% ze základu (zaokrouhleno na celé desetikoruny dolů) za úkony spojené s přijímacím
řízením, ve kterém byly přijímací zkoušky zrušeny na základě rozhodnutí rektora,

c) 540,- Kč, tj. 17% ze základu (zaokrouhleno na celé desetikoruny dolů) za úkony spojené s přijímacím
řízením, ve kterém se konají přijímací zkoušky, uchazeč si podal přihlášku elektronicky,
d) 640,- Kč, tj. 20% ze základu (zaokrouhleno na celé desetikoruny dolů) za úkony spojené s přijímacím
řízením, ve kterém se konají přijímací zkoušky, uchazeč podal přihlášku na klasickém tiskopise.
(5) Výše poplatku pro studenty, kteří studují déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok
v bakalářském nebo magisterském studijním programu (dále „poplatek za nadstandardní dobu studia"), činí
za každých dalších započatých šest měsíců 9.600,- Kč, tj. trojnásobek základu (zaokrouhleno na celé
stokoruny dolů).
(6) Výše poplatku za studium ve studijním programu akreditovaném v cizím jazyce (§58 odst. 5 zákona) je
stanovena projeden akademický rok jako součin průměrného normativu, koeficientu ekonomické náročnosti
studijního programu a koeficientu 1,2 takto:
• ve studijním programu Computer Science 2.600 EUR;
• ve studijní programu Physics 4.400 EUR;
• ve studijní programu Economic Policy and Administration 1.600 EUR;
• ve studijní programu Economics and Management 1.600 EUR;
• ve studijní programu System Engineering and Informatics 2.600 EUR;
• ve studijní programu Mathematics 3.600 EUR.

ČI. 3
Pravidla pro započtení předchozího studia
Pro vyměření poplatku za studium je doba všech předchozích studií v bakalářských a magisterských
studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 (dále jen
„předchozí neúspěšná studia") započítáváno a následně verifikováno podle matriky SIMS (Sdružené
informace matrik studentů - informačního systému, který shromažďuje a zpracovává informace o studentech
a jejich studiích na veřejných i soukromých vysokých školách v České republice - dále jen „SIMS") podle
těchto pravidel:
• nezapočítávají se předchozí neúspěšná studia, která byla ukončena dříve než 1. července 2001;
• nezapočítávají se předchozí neúspěšná studia absolvovaná na soukromé vysoké škole, ve studijním
programu akreditovaném v cizím jazyce (za úhradu), na zahraniční vysoké škole ani studia absolvovaná
v rámci programu celoživotního vzdělávání, jehož obsah vychází z akreditovaného studijního programu;
• nezapočítávají se neúspěšná studia, po jejichž ukončení student úspěšně zakončil studijní program
stejného typu;
• nezapočítává se doba přerušení studia;
• nezapočítává se uznaná doba rodičovství;
• nezapočítává se předchozí doba v případě přestupu do jiného studijního programu, je-li tento řádně
registrován v SIMS;
• pouze jednou se započítává období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech,
nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně.
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ČI. 4
Splatnost poplatků
(1) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením hradí uchazeč o studium nejpozději v termínu
stanoveném pro podání přihlášky ke studiu, doklad o úhradě (popř. jeho kopii) doručuje dle propozic
k přijímacímu řízení 2017/2018 příslušné součásti univerzity.
(2) Poplatek za studium podle čl. 2. odst. 5 a 6 je povinen student zaplatit ve lhůtě stanovené pravomocným
rozhodnutím o vyměření poplatku, k prokázání úhrady je rozhodující údaj uvedený v jednotném studijním
informačním systému.
(3) V případě pochybností o úhradě provedené dle odstavce 1 nebo 2 se postupuje individuálně dle pokynů
příslušného studijního oddělení.

ČI. 5
Způsoby úhrad poplatků
(1) Poplatky uvedené lze uhradit jedním z těchto způsobů:
•

bankovním bezhotovostním převodem;

• v hotovosti v pokladně příslušné součásti Slezské univerzity v Opavě;
•

poštovní poukázkou typu A, A-V;

• šekem.
(2) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se provádí ve prospěch účtu součásti, která příslušný
studijní program uskutečňuje nebo se na něm podílí:
Filozofícko-přírodovědecká fakulta v Opavě (dále jen „FPF"): účet ČSOB Ostrava, číslo účtu: 80100309706853/0300;
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (dále jen „OPF"): ČSOB Ostrava, číslo účtu:
101285316/0300;
Matematický ústav v Opavě (dále jen „MÚ"): ČSOB Ostrava, číslo účtu: 8010- 1809708833/0300;
Fakulta veřejných politik v Opavě (dále jen „FVP"): účet ČSOB Ostrava, číslo účtu
117032153/0300;
rektorát univerzity: ČSOB Ostrava, číslo účtu: 8010-0209702433/0300.
(3) Poplatek za nadstandardní dobu studia se hradí na účet rektorátu univerzity: ČSOB Ostrava, číslo účtu:
8010-0209702433/0300.
(4) Variabilní symbol platby je podle druhu poplatku stanoven ve formátu XXXXYYYYRR na základě
těchto pravidel:
„XXXX"= 0175 pro FPF;
0275 pro OPF;
0375 pro MÚ;
0475 pro FVP;
0975 pro rektorát univerzity;
„YYYY" =

0001 pro poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, 1. kolo;
0002 pro poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, 2. kolo;
0003 pro poplatek za nadstandardní dobu studia;
0004 pro poplatek za studium v cizím jazyce;
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..RR" =

16 pro poplatek za nadstandardní dobu studia;
17 pro poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

(5) Specifický symbol je stanoven jednotně pro všechny občany ČR jako rodné číslo uvedené bez lomítka.
V ostatních případech se uvádí pseudorodné číslo, bylo-li přiděleno při podání elektronické přihlášky ke
studiu nebo rodný kód, pod kterým je student evidován v matrice SIMS.
(6) Konstantní symbol pro platbu převodem = 558, pro platbu poštovní poukázkou = 179.

(7) V případě platby ze zahraničí je nutno uvést kódy B1C a IBAN. Kód BIC je pro všechny součásti i rektorát
stejný a má tvar CEKOCZPP. IBAN je stanoven takto:
CZ51 0300 0080 1003 0970 6853 pro FPF;
CZ56 0300 0000 0001 0128 5316 pro OPF;
CZ19 0300 0080 1018 0970 8833 pro MÚ;
CZ37 0300 0000 0001 1703 2153 pro FVP;
CZ37 0300 0080 1002 0970 2433 pro rektorát.
(8) Úhrada poplatku za studium ve studijním programu akreditovaném v cizím jazyce se provádí dle pokynů
příslušného pracoviště součásti, které studenty studijního programu v cizím jazyce eviduje.

ČI. 6
Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium
(1) Rozhodnutí o vyměření poplatku podle čl. 2 odst. 5 a 6 (Dále jen „rozhodnutí") vydává v prvním stupni
řízení v souladu s § 68 odst. 3 zákona tento příslušný rozhodovací orgán:
• u studentů zapsaných ve studijním programu uskutečňovaném univerzitou rektor;
• u studentů zapsaných ve studijním programu uskutečňovaném univerzitou spolu s vysokoškolským
ústavem ředitel ústavu;
• u studentů zapsaných ve studijním programu uskutečňovaném fakultou příslušný děkan.
(2) Rozhodnutí musí být vydáno bez zbytečného odkladu. Vydáním se rozumí předání stejnopisu písemného
vyhotovení k doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování
nebo na adresu datové schránky, kterou student nahlásil v souladu s § 63 odst. 3 písm. b) zákona. Pokud nelze
vydat bezodkladně, potom je rozhodovací orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení
řízení.
(3) Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě v českém jazyce, obsahuje výrokovou část, odůvodnění
a poučení. V písemném vyhotovení se uvede označení „Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se
studiem podle § 58 odst. 3 (příp. 4)". Je vydáno vždy ve dvou vyhotoveních, tj. v originále a stejnopise.
Podpis děkana na stejnopise rozhodnutí je možno nahradit doložkou „vlastní rukou" nebo zkratkou „v. r."
u příjmení a doložkou „Za správnost vyhotovení:" s uvedením jména, příjmení a podpisu pracovníka, který
zodpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí.
(4) Originál rozhodnutí se zakládá do osobního spisu studenta. Stejnopis rozhodnutí se doručuje přímo na
univerzitě, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo na adresu datové schránky studenta.
Nepodaří-li se písemnost doručit z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b)
nebo nepodaří-li se písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se veřejnou
vyhláškou.
(5) Na originále rozhodnutí, které zůstává součástí spisu, vyznačí příslušný studijní referent právní moc nebo
vykonatelnost rozhodnutí. Zároveň vyznačí den, kdy bylo rozhodnutí předáno k doručení. Na požádání

4

studenta opatří doložkou právní moci nebo vykonatelnosti stejnopis rozhodnutí, který byl studentovi doručen.
Na požádání studenta vyhotoví stejnopis výroku spolu s vyznačením doložky právní moci nebo
vykonatelnosti. Jestliže dojde k chybnému vyznačení nebo pozbude-li rozhodnutí právní moci nebo
vykonatelnosti, sdělí to studentovi a připraví o tom oznámení veřejnou vyhláškou.

ČI. 7
Odvolací řízení proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium
(1) Proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium má student právo se odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode
dne jeho oznámení. Odvoláním lze napadnout výrokovou část nebo jednotlivý výrok. Včas podané
a přípustné odvolání má odkladný účinek, v důsledku čehož nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné
právní účinky rozhodnutí.
(2) Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Student uvede jméno,
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 63 odst. 3
b) zákona. Odvolání musí rovněž obsahovat 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. Není-li to v odvolání uvedeno, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Pokud odvolání
směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí, které netvoří nedílný celek s ostatními, nabývá zbytek
výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení
nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li
o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li student, že mu nebylo
umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
(3) Příslušný rozhodovací orgán, který rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví
odvolání. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.
(4) Odvolacím správním orgánem je rektor, který přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které
vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy vysoké školy a fakulty. Správnost
napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžadujeli to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného
rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží.
(5) Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku podle čl. 2 odst. 5
vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním
výsledkům a sociální situaci studenta podle zásad uvedených ve Statutu univerzity, v platném znění.
(6) Jestliže rektor dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je
nesprávné,
a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví;
b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání rozhodovacímu orgánu,
který rozhodnutí vydal; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví právní názor, jímž je rozhodovací
orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí
lze podat odvolání, anebo
c) napadené rozhodnutí nebo jeho část změní; je-li to zapotřebí k odstranění vad odůvodnění, změní
rektor rozhodnutí v části odůvodnění.
(7) Rektor nemůže změnit napadené rozhodnutí v neprospěch studenta, ledaže je napadené rozhodnutí
v rozporu s právními předpisy nebo jiným veřejným zájmem. Jestliže rektor zjistí, že nastala skutečnost, která
odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví.
(8) Neshledá-li rektor důvod pro postup podle odstavců 5 až 7, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí
potvrdí. Jestliže změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je potvrdí.
(9) Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá rektor ve lhůtách stanovených v§ 71 zákona č. 500/2004 Sb.,
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správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta počíná běžet dnem předání spisu rektorovi k rozhodnutí.
(lO)Proti rozhodnutí rektora se nelze dále odvolat. Rozhodnutí je v právní moci ke dni, kdy bylo oznámeno
studentovi.
(1 l)Pokud student vzal podané odvolání zpět, řízení o odvolání je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání. Dnem
následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci. O skutečnosti, že řízení bylo
zastaveno, rozhodovací orgán vydá usnesení, které se pouze poznamená do spisu. Odvolání lze vzít zpět
nejpozději do vydání rozhodnutí rektora.
(12 (Opožděné nebo nepřípustné odvolání rektor zamítne. Jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně
zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení
nebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu
řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět
k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí. Dojde-li rektor
k závěru, že odvolání bylo podáno včas a že je přípustné, vrátí věc rozhodovacímu orgánu, který rozhodl
v prvním stupni.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1) Poplatky uvedené v čl. 2 jsou nevratné. Vrácena může být pouze chybná nebo duplicitní platba. Žádost
se podává písemně na formuláři uvedeném v Příloze č. 2, o žádosti rozhoduje děkan/ředitel (poplatek dle čl.
2 odst. 4 a 6), případně rektor (poplatek vyměřený podle čl. 2 odst. 5). K žádosti musí být přiložena kopie
dokladu o úhradě poplatku.
(2) Při úhradě poplatku v hotovosti v pokladně příslušné součásti Slezské univerzity v Opavě předkládá
student k nahlédnutí originál nebo kopii rozhodnutí o vyměření poplatku za studium vydaného příslušným
rozhodovacím orgánem dle čl. 7 odst. 3 nebo rozhodnutí rektora v případě kladně vyřízené žádosti
o přezkoumání rozhodnutí.
(3) Nezaplatí-li student poplatek za studium podle čl. 2 odst. 5 nebo jeho splátku ve stanoveném termínu
a nebyl-li mu poplatek za studium prominut nebo snížen nebo termín splatnosti na základě jeho odvolání
proti rozhodnutí odložen, postupuje se dle příslušných ustanovení Pokynu kvestora k evidenci poplatků
spojených se studiem vyměřených podle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

V Opavě dne

12 OB. 2016

Přílohy
Příloha č. 1: Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku v akademickém roce
Příloha č. 2: Žádost o vrácení uhrazeného poplatku

6

MÍSTO PRO PODACÍ RAZÍTKO

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ
O VYMĚŘENÍ POPLATKU ZA STUDIUM
V AKADEMICKÉM ROCE

/

Č.J. ROZHODNUTÍ:
VYDÁNO DNE:
DORUČENO DNE:
ÚDAJE O ŽADATELI
OSOBNÍ ČÍSLO STUDIA NA UNIVERZITĚ
JMÉNO

PŘÍJMENÍ

TITUL
DATUM
NAROZENÍ

RODNÉ ČÍSLO
ADRESA URČENÁ
K DORUČOVÁNÍ
NEBO ADRESA
DATOVÉ
SCHRÁNKY

TELEFON

E-MAIL

VAZENY STUDIJNÍ PRUMER
DLE IS STAG (ZA PŘEDCHOZÍ

OVĚŘIL (PODPIS)1

AKADEMICKÝ ROK)

Žádám o poskytnutí níže označené úlevy, protože splňuji některou ze zásad uvedených v čl. 26 odst. 9
Statutu Slezské univerzity, v platném znění:
• snížení na polovinu s ohledem na studijní výsledky - můj vážený studijní průměr za předchozí akademický
rok
/
byl vyšší než 1,5 a nižší nebo roven 1,8;
• snížení na třetinu s ohledem na studijní výsledky - můj vážený studijní průměr za předchozí akademický
rok
/
byl vyšší než 1,2 a nižší nebo roven 1,5;
• prominutí s ohledem na studijní výsledky - splnil jsem všechny studijní povinnosti a můj vážený studijní
průměr za předchozí akademický rok
/
byl maximálně roven 1,2;
• odložení termínu splatnosti, navrhuji tento termín pro splatnost ke dni:
• stanovení splátek, navrhuji tuto maximální výši měsíčně:
• zohlednění sociální situace - dokládám okolnosti špatné sociální situace prokazatelným způsobem
(např. potvrzením o příjmu rodiny vydaným orgánem státní sociální podpory, potvrzením o přiznání dávky
státní sociální podpory)
• zohlednění těchto důvodů zvláštního zřetele hodných:

Přílohy (počet příloh, listů příloh):

Datum:

' ověřuje odpovědný pracovník příslušného studijního oddělení

Podpis studenta:

DOPORUČENÍ DĚKANA / ŘEDITELE:
• ODLOŽENÍ TERMÍNU SPLATNOSTI DO DNE
• URČENÍ SPLÁTEK V TĚCHTO TERMÍNECH A VÝŠI:
TERMÍN:

VÝŠE SPLÁTKY

TERMÍN:

VÝŠE SPLÁTKY:

• ZOHLEDNĚNÍ SOCIÁLNÍ SITUACE A NÁVRH NA FORMU ÚLEVY:

NEDOPORUČUJI Z TĚCHTO DŮVODŮ:

Datum:

Podpis:

PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ REKTORA:
KLADNÉ ROZHODNUTÍ - DŮVODY
• ZOHLEDNĚNÍ PROKÁZANÉHO STUDIJNÍHO PRŮMĚRU
• ODLOŽENÍ TERMÍNU SPLATNOSTI
• URČENÍ SPLÁTEK
• ZOHLEDNĚNÍ SOCIÁLNÍ SITUACE
• PŘÍPAD ZVLÁŠTNÍHO ZŘETELE HODNÝ

KLADNÉ ROZHODNUTÍ - POSKYTNUTÁ ÚLEVA
• NOVÝ TERMÍN SPLATNOSTI:
• SPLÁTKY V TĚCHTO TERMÍNECH A VÝŠI:
TERMÍN:

VÝŠE SPLÁTKY

• SNÍŽENÍ NA POLOVINU

TERMÍN:

• SNÍŽENÍ NA TŘETINU

VÝŠE SPLÁTKY:

• PROMINUTÍ

ZAMÍTAVÉ ROZHODNUTÍ:
• NEDODRŽENÁ 30-TI DENNÍ LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘEZKUM ROZHODNUTÍ - BEZ
ŘÁDNÉHO ZDŮVODNĚNÍ
• NEDOLOŽENY RELEVANTNÍ DOKLADY
• PŘÍPAD ZVLÁŠTNÍHO ZŘETELE HODNÝ

KOMENTÁŘ:

ŽÁDOST O VRÁCENÍ UHRAZENÉHO POPLATKU
MÍSTO PRO PODACÍ RAZÍTKO

• ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM

• ZA STUDIUM

r

Údaje o žadateli
Oborové číslo uchazeče/Osobní číslo studenta
Jméno

Příjmení

Rodné číslo

Titul
Datum narození

Adresa určená
k doručování nebo
adresa datové
schránky
Další kontaktní
informace (nepovinné)

telefon

e-mail

Fakulta (ústav)
Studijní program
Studijní obor
Forma studia'1'

Typ studijního programu'2'

Žádám o vrácení uhrazeného poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (viz kopie dokladu
o úhradě v příloze) z důvodu:
• CHYBNĚ ZASLANÉ PLATBY
• DUPLICITNÍ PLATBY
• NEZAŘAZENÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU DO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Žádám o vrácení uhrazeného poplatku za studium (viz kopie dokladu o úhradě v příloze
a kopie rozhodnutí o vyměření poplatku, respektive rozhodnutí o odvolání) z důvodu:
• CHYBNĚ ZASLANÉ PLATBY
• DUPLICITNÍ PLATBY
• SNÍŽENÍ POPLATKU NA ZÁKLADĚ PODANÉHO ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ

Údaje pro vrácení provedené úhrady:
Číslo účtu

Kód banky

Výše úhrady

Datum:
Podpis:
(1>
(2)

prezenční, distanční, kombinovaná
bakalářský, magisterský, magisterský navazující na bakalářský, doktorský

STANOVISKO DĚKANA / ŘEDITELE:
•

DOPORUČUJI KE KLADNÉMU VYŘÍZENÍ

•

NEDOPORUČUJI KE KLADNÉMU VYŘÍZENÍ Z TĚCHTO DŮVODŮ:

Datum:

Podpis:

STANOVISKO REKTORA:

•

DOPORUČUJI KE KLADNÉMU VYŘÍZENÍ

•

NEDOPORUČUJI KE KLADNÉMU VYŘÍZENÍ Z TĚCHTO DŮVODŮ:

Datum:

Podpis:

SCHVÁLIL:
podpis

datum

PŘÍKAZCE OPERACE:
SPRÁVCE ROZPOČTU:
HLAVNÍ ÚČETNÍ:

ÚČTOVACÍ PŘEDPIS:
SÚ

AÚ

zakázka

pracoviště

činnost

MD Kč

ZAÚČTOVAL:

dne:

PRUBEZNOU KONTROLU PROVEDL:

dne:

D Kč

Název účetní jednotky:
Označení:
Číslo:
Název normy:
Schvaluje:

Slezská univerzita v Opavě
Směrnice rektora
9/2016
O poplatcích spojených se studiem na Slezské univerzitě v Opavě
v akademickém roce 2016/2017
Ing. Jaroslav Kania

Derogace:
Platnost:
Datum vydání:
Vydává:
Zpracoval:

12. 9. 2016
12. 9.2016
rektor
Ing. Simečková

Spolupracoval:
Počet stran:
Počet příloh:
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