ROZHODNUTÍ REKTORA

Č. 5/2012

Stanovení poplatků spojených se studiem a výše úhrad
za poskytnuté služby pro akademický rok 2012/2013
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění a Statutu ČZU
(schváleno Kolegiem rektora dne 5. března 2012)

1. Poplatky spojené s přijímacím řízením
Za registraci přihlášky ke studiu:

částka/měna

VS

550 Kč

xx750001yy

30 až 7500 €

xx750024yy

12 000 Kč

xx750025yy

2 800 Kč

xx750026yy

a) Multifunkční čipová karta (v podobě průkazu studenta):

250 Kč

xx750002yy

b) Prodloužení licence ISIC na další akademický rok (max. 5x):

150 Kč

xx750027yy

c) Náklady spojené se slavnostním ukončením studia:

300 Kč

xx750009yy

a) Dodatečný zápis do akademického roku, u 1. ročníků také do letního semestru, mimo
stanovený termín (bez řádné omluvy):

800 Kč

xx750004yy

b) Výpis známek ze studia:

• v cizím jazyce (pro nečleny akademické obce):

800 Kč

xx750010yy

• v českém jazyce (dodatečný výpis z archivu):

500 Kč

xx750011yy

2. Poplatky za studium uskutečňované
v cizím jazyce
Poplatek upřesní děkan ve smlouvě se studentem v uvedeném rozmezí za ak.rok:
(bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy) - netýká se mobilit studentů v
rámci programů EU)

3. Poplatky spojené se studiem (§ 58, odst. 3 a 4). Základ pro stanovení těchto
poplatků pro rok 2012 (§ 58, odst. 2 zákona) je 2801,- Kč (MŠMT, čj.2385//201233 ze dne 25.01.2012)
a) Studium delší než je standardní doba studia zvětšená o 1 rok (§ 58, odst.3) - za každých
započatých 6 měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu, tj.:
b) Studium v dalším stud. programu/oboru (§ 58, odst. 4) - nejvýše základ za rok, tj.:

4. Náhrady věcných nákladů za administrativně-správní úkony a služby

5. Poplatky za nadstandardní služby

c) Vydání duplikátu:

d) Vydání doplňku:

• diplomu:

500 Kč

xx750012yy

• dodatku k diplomu (Diploma Supplement):

500 Kč

xx750013yy

• vysvědčení:

500 Kč

xx750014yy

• výkazu o studiu:

500 Kč

xx750015yy

Překlad dokladu o vzdělání:

800 Kč

xx750016yy

e) Úhrada za výpis sylabu - za každý předmět:

150 Kč

xx750018yy

f) Cizojazyčné potvrzení o studiu:
g) Náklady spojené s výjezdem na zahraniční stáž při porušení podmínek ze strany
studenta:

100 Kč

xx750019yy

1 000 Kč

xx750023yy

h) Kurzy v rámci celoživotního vzdělávání:

Stanoví děkan
vyhláškou.

xx750029yy

6. Úhrady Univerzitní elektronickou peněženkou
(UEP)
a) Vratná záloha:
b) Dobíjení UEP:

300 Kč
Individuální volba výše částky "dobití" - převodu prostředků na osobní účet UEP.

997501
997502

7. Platby Vzdělávacích středisek
VS
PEF
xx750031yy
xx750032yy
xx750033yy

VS Most
VS Cheb
VS Hradec Králové

xx750034yy
xx750035yy

VS Litoměřice
VS Klatovy
VS Tábor-Sezimovo
Ústí
VS Šumperk
VS Jičín

xx750036yy
xx750037yy
xx750038yy
xx750039yy
xx750040yy

FAPPZ

TF

VS Hradec Králové

FŽP

VS Jičín
VS Litvínov
VS České Budějovice

VS Karlovy Vary
VS Březnice

FLD
VS Písek
VS Trutnov
VS Hranice na
Moravě

Obecné pokyny k platbám
Variabilní symbol (VS)
-

xx = fakulta/institut = 11-PEF, 21-FAPPZ, 31-TF, 42-FŽP, 43-FLD, 51-ITS, 61-IVP, 71-KTV

-

yy = poslední dvojčíslí aktuálního kalendářního roku

-

u UEP se provádějí přesně podle bodu 6. - bez proměnných částí

Specifický symbol (SS)
-

u studentů = ID Studia (SIDENT)

-

u uchazečů = číslo přihlášky ke studiu (UIDENT)

-

u UEP (bod 6.) = Univerzitní identifikační číslo (UIČ)

Poznámka:
Platby lze provádět převodem na účet ČZU nebo hotovostním vkladem na pokladně ČZU s uvedením
VS, SS a čísla účtu pro příslušný druh poplatku. U poplatku uvedeného pod bodem 1. lze platby
provádět i složenkou typu A.
Vždy je nutné uvádět oba symboly, platby bez symbolů jsou neidentifikovatelné.
Číslo účtu pro poplatky uvedené pod body 1., 2., 4., 5., 7.:

19-5504550287/0100

Číslo účtu pro poplatky uvedené pod bodem 3.:

19-8490630297/0100

Číslo účtu pro platby a převody na UEP - bod 6.:

43-5053970257/0100

V Praze dne 6. 3. 2012

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor, v. r.
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