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Cl. 1
r

Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanovuje bližší podrobnosti týkající se úhrady 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.

Cl. 2
Výše poplatků
1) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí:
a) 320,- Kč za úkony spojené s přijímacím řízením, jehož součástí nejsou přijímací zkoušky
organizované univerzitou nebo fakultou,
b) 550,- Kč za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací zkoušky.
2) 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 9.800,- Kč.
3) Výši poplatků spojených se studiem (poplatek za studium, případně poplatek za úkony spojené
s přijímacím řízením) pro studijní program uskutečňovaný v cizím jazyce podle § 58 odst. 4
zákona pro konkrétní součást univerzity určí vedoucí příslušné součásti s přihlédnutím zejména
k ekonomické náročnosti studia, nákladům na zajištění kvality studia a jeho administraci
a s ohledem na aktuální situaci v obdobné oblasti vzdělávání.
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Cl. 3
Splatnost poplatků
1) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením hradí uchazeč o studium nejpozději v termínu
stanoveném pro podání přihlášky ke studiu.
2) Poplatek za studium stanovený podle čl. 2. odst. 2 a 3 je povinen student zaplatit nejpozději
do 90 dnů ode dne vydání rozhodnutí o vyměření poplatku nebo 90 dnů ode dne vydání
rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku (odvolání proti rozhodnutí
o vyměření poplatku má na splatnost poplatku odkladný ůěinek)
3) Rozhodující pro splnění povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 je datum zadání platebního
příkazu pro převod z účtu.
4) V případě pochybností o úhradě provedené dle odstavce 1 nebo 2 se postupuje individuálně dle
pokynů příslušného studijního oddělení, nebo jiného pracoviště, které administruje příslušný
studijní program.

Cl. 4
Způsoby úhrad poplatků
1) Poplatky lze hradit pouze bezhotovostní platbou.
2) Úhrada poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením podle ěl. 2 odst. 1 a poplatků spojených
se studiem hrazených v ěeských korunách (pokud tuto možnost určí vedoucí příslušné součásti)
pro studijní program uskutečňovaný v cizím jazyce se provádí ve prospěch úětu součásti, která
příslušný studijní program uskutečňuje nebo se na něm podílí na tyto účty:
a) Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (dále jen ,,FPF“): úěet ČSOB Ostrava, číslo
účtu: 8010-0309706853/0300,
b) Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (dále jen ,,OPF“): úěet ČSOB Ostrava, ěíslo
účtu: 101285316/0300,
c) Matematický ústav v Opavě (dále jen ,,MÚ“): účet ČSOB Ostrava, číslo účtu: 80101809708833/0300,
d) Fakulta veřejných politik v Opavě (dále jen ,,FVP“): účet ČSOB Ostrava, číslo účtu
117032153/0300.
3) Úhrada poplatků spojených se studiem stanovených v EUR pro studijní program uskutečňovaný
v cizím jazyce se provádí ve prospěch účtu součásti, která příslušný studijní program
uskutečňuje nebo se na něm podílí na tyto úěty:
a) FPF: úěet ČSOB Ostrava, ěíslo úětu: 8010-0309706853/0300,
b) OPF: úěet ČSOB Ostrava, číslo účtu: 02512280/0300,
c) MÚ: účet ČSOB Ostrava, číslo účtu: 8010-1809708833/0300 .
4) Poplatek za nadstandardní dobu studia se hradí na účet rektorátu univerzity: ČSOB Ostrava,
číslo účtu: 8010-0209702433/0300.
5) Variabilní symbol platby je podle druhu poplatku stanoven ve formátu XXXXYYYYRR na
základě těchto pravidel:
a) „XXXX“= 0175 pro FPF; 0275 pro OPF; 0375 pro MÚ; 0475 pro FVP; 0975 pro rektorát
univerzity;
b) „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;
c) ,.RR“ = 17 pro poplatek za nadstandardní dobu studia a studium v cizím jazyce; 18 pro
poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.
6) 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
SMS.
7) Konstantní symbol pro platbu převodem je 558.
8) V případě platby ze zahraničí je nutno uvést kódy BIC a IBAN. Kód BIC je pro všechny součásti
i rektorát stejný a má tvar CEKOCZPP. IBAN je stanoven takto:
a)
b)
c)
d)
e)

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.

Cl. 5
Závěrečná ustanovení
1) Poplatky jsou nevratné.

2) V případě, že byla provedena chybná nebo duplicitní platba, může být poplatek vrácen. Žádost
se podává písemně na formuláři uvedeném v Příloze č. 2, o žádosti rozhoduje dčkan/ředitel
(poplatek dle čl. 2 odst. 1 a 3), případně rektor (poplatek vyměřený podle čl. 2 odst. 2). K žádosti
musí být přiložen doklad prokazující provedenou úhradu poplatku.
3) Nezaplatí-li student poplatek za studium podle čl. 2 odst. 2 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.
4) Tato směrnice nahrazuje pro akademický rok 2017/2018 směrnici rektora č. 9/2016 o poplatcích
spojených se studiem na Slezské univerzitě v Opavě v akademickém roce 2016/2017.
5) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti ke dni 1. září 2017.

V Opavě dne

2 Q9 2017

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

odvolaní proti rozhodnuti

o VYMĚŘENÍ POPLATKU ZA STUDIUM
V AKADEMICKÉM ROCE.......... /............
Č.J. ROZHODNUTÍ:................................................
VYDÁNO DNE:

................................................

DORUČENO DNE:

................................................
ÚDAJE O ŽADATELI

OSOBNÍ ČÍSLO STUDIA NA UNIVERZITĚ
JMÉNO
RODNÉ ČÍSLO

PŘÍJMENÍ

TITUL
DATUM
NAROZENÍ

ADRESA URČENÁ
K DORUČOVÁNÍ
NEBO ADRESA
DATOVÉ
SCHRÁNKY

TELEFON
VÁŽENÝ STUDIJNÍ PRŮMĚR
DLE IS STAG (ZA PŘEDCHOZÍ

E-MAIL
OVĚŘIL (PODPIS)*

AKADEMICKÝ ROK)

DEN UKONČENÍ STUDIA SZZK

OVĚŘIL (PODPIS)*

Žádám o poskytnutí níže označené úlevy, protože splňuji některou ze zásad uvedených v čl. 26 odst. 7 Statutu
Slezské univerzity, v platném znění:
□ podle čl. 26 odst. 7 a): 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;
□ podle čl. 26 odst. 7 b): 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;
□ podle čl. 26 odst. 7 c): 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;
□ podle čl. 26 odst. 7 d): prominutí poplatku s ohledem na to, že splňuji podmínky § 54a odst. 2 zákona o
vysokých školách - potvrzení o tom, že jsem sportovním reprezentantem České republiky, dokládám v
příloze
□ podle čl. 26 odst. 7 e): snížení poplatku na poměrnou část, protože jsem řádně ukončil studium
úspěšným vykonáním státní závěreěné zkoušky v období, za které byl poplatek vyměřen
□ podle čl. 26 odst. 7 f): odložení termínu splatnosti do.......................................
□ podle čl. 26 odst. 7 g): zohlednění sociální situace - okolnosti špatné sociální situace dokládám
prokazatelným způsobem v příloze (např. potvrzením o příjmu rodiny vydaným orgánem státní sociální
podpory, o přiznání dávky státní sociální podpory, o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi, o pobírání
příspěvku na péěi, o pobírání rodičovského příspěvku, o závažných zdravotních důvodech trvalého či
dlouhodobého charakteru, o nutné nadstandardní péči o osobu blízkou nebo žijící ve společné
domácnosti, nárokem na uznanou dobu rodičovství před vznikem poplatkové povinnosti...)

’ ověřuje odpovědný zaměstnanec příslušného studijního oddělení

□ podle čl. 26 odst. 7 h): zohlednění těchto důvodů zvláštního zřetele hodných;

Poěet
příloh:
Datum:

Celkem
listů příloh;
Podpis studenta:

OVERENI PODKLADU PRO VYDANÍ ROZHODNUTI*:
KLAPNE ROZHODNUTÍ - DŮVODY (NELZE VZAJEMNE KOMBINOVAT)
□ ZOHLEDNĚNÍ PROKÁZANÉHO STUDIJNÍHO PRŮMĚRU
□ SPORTOVNÍ REPREZENTANT ČR
□ POMĚRNÁ ČÁST - SZZK
□ ODLOŽENÍ TERMÍNU SPLATNOSTI
□ ZOHLEDNĚNÍ SOCIÁLNÍ SITUACE
□ PŘÍPAD ZVLÁŠTNÍHO ZŘETELE HODNÝ
KLADNÉ ROZHODNUTÍ - POSKYTNUTÁ ÚLEVA
□ PROMINUTÍ
□ SNÍŽENÍ NA ČÁSTKU:...................................................................
□ POMĚRNÁ ČÁST:...........................................................................
□ NOVÝ TERMÍN SPLATNOSTI:.....................................................
ZAMÍTAVĚ ROZHODNUTÍ:
□ OPOŽDĚNĚ PODANÉ ODVOLÁNÍ
□ NEPŘÍPUSTNÉ ODVOLÁNÍ SMĚŘUJÍCÍ PROTI ODŮVODNĚNÍ
□ NEDOLOŽENY RELEVANTNÍ DOKLADY
□ PŘÍPAD ZVLÁŠTNÍHO ZŘETELE HODNÝ
KOMENTÁR:

Ověřuje odpovědný zaměstnanec oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu

ZADOST O VRACENI UHRAZENÉHO POPLATKU

□ ZA ÚKONY SPOJENE S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM

□ ZA STUDIUM

Údaje o žadateli
Oborové číslo uchazeče/Osobní číslo studenta
Jméno

Příjmení

Titul
Datum narození

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

telefon

e-mail

Fakulta (ústav)
Studijní program
Studijní obor
Forma studia***

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:
*'* prezenční, distanční, kombinovaná
bakalářský, magisterský, magisterský navazující na bakalářský, doktorský

STANOVISKO DĚKANA / ŘEDITELE:

□

DOPORUČUJI KE KLADNÉMU VYŘÍZENI

□

NEDOPORUČUJI KE KLADNÉMU VYŘÍZENÍ Z TĚCHTO DŮVODŮ:

Datum:

Podpis:

STANOVISKO REKTORA:

□

DOPORUCUH KE KLADNÉMU VYŘÍZENI

□

NEDOPORUČUJI KE KLADNÉMU VYŘÍZENÍ Z TÉCHTO DŮVODŮ:

Datum:

Podpis:

SCHVÁLIL:
podpis

datum

PRIKAZCE OPERACE:
SPRÁVCE ROZPOČTU:
HLAVNÍ ÚČETNÍ:

UCTOVACI PŘEDPIS:
sú

AÚ

zakázka

pracoviště

činnost

MDKč

ZAÚČTOVAL:

dne:

PRUBEZNOU KONTROLU PROVEDL:

dne:

DKč

Součást univerzity:

rektorát
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