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Článek 1
Stanovení základu k výpočtu poplatků spojených se studiem
(1) Poplatky spojené se studiem podle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a
podle Pravidel hospodaření AVU registrovanými MŠMT (dále jen „pravidla hospodaření“)
se odvozují od tzv. základu, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR.
(2) Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem stanovilo MŠMT pro akademický rok
započatý v roce 2017 dopisem č. j. MSMT-2002/2017-1 ze dne 25. ledna 2017
ve výši 3 270 Kč (slovy tři tisíce dvě stě sedmdesát korun českých).

Článek 2
Výše poplatků spojených se studiem v magisterském a navazujícím magisterském
studijním programu
(1) poplatek za studium delší než je standardní doba studia daného studijního programu
zvětšená o jeden rok (podle § 58 odst. 3 zákona a pravidel hospodaření): 15000 Kč za
každých dalších započatých šest měsíců studia.
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 zákona, 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
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aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Do
doby studia se nezapočítávají předchozí studia, po jejichž neúspěšném ukončení se
student stal absolventem studijního programu stejného typu, doba, po kterou bylo nebo
je studium přerušeno a uznaná doba rodičovství (§ 21 odst. 1 písm. f) zákona).
(2) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro uchazeče magisterského,
navazujícího magisterského a doktorského studijního programu (podle § 58 odst. 1
zákona a pravidel hospodaření): 650 Kč.
Poplatky za studium podle čl. 2 odst. 1) jsou příjmem stipendijního fondu.

Článek 3
Vyměření poplatku za studium, způsob vyrozumění a odvolání proti rozhodnutí
(1) Student má povinnost ve smyslu § 63 odst. 3 písm. a) zákona hradit poplatky spojené se
studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši. O vzniku nebo změně povinnosti
platit poplatek spojený se studiem je student vyrozuměn písemně formou rozhodnutí o
vyměření poplatku, které se vydává alespoň 90 dnů před splatností poplatku a doručuje
se do vlastních rukou.
(2) Pro vyměření poplatku je vždy rozhodující stav v informačních systémech SIMS a IS/STAG
ke dni vydání rozhodnutí.
(3) Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem, které je dle § 68 odst. 3 zákona
prvním úkonem v řízení, obsahuje zejména identifikační údaje studenta, den vzniku
povinnosti platit poplatek a jeho výši, formu placení poplatku, bankovní spojení AVU,
odůvodnění vyměření poplatku a poučení o právu podat proti tomuto rozhodnutí
odvolání.
(4) Proti rozhodnutí o vyměření poplatku se student má student právo podat odvolání
k rektorovi AVU. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o
vyměření poplatku dle čl. 2 písm. a) vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit
termín jeho splatnosti, je-li rozhodnutí v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem AVU
nebo s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta.
(5) Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem se podává písemně
rektorovi do 30 dnů od doručení rozhodnutí o vyměření poplatku, prostřednictvím
studijního oddělení. Součástí odvolání může být i žádost o snížení, prominutí nebo
odložení splatnosti poplatku za studium (dále jen „žádost o úlevu“). Student podává
žádost o úlevu dle následujících zásad:
a) žádost o úlevu podává student písemně,
b) žádost o úlevu podává student prostřednictvím studijního oddělení s
vyjádřením prorektora pro studijní záležitosti, které je buď doporučující, nebo
nedoporučující,
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c) žádost o úlevu student formuluje jednoznačně a uvádí věrohodné důvody pro
poskytnutí úlevy,
d) k žádosti o úlevu je student povinen přiložit doklady prokazující důvody, na které se
v žádosti odvolává, případně jiné, v rozsahu požadovaném prorektorem,
e) rektor žádosti vyhoví nebo nevyhoví.
(6) Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium rektor zruší, pokud bylo vydáno v rozporu se
zákonem nebo vnitřním předpisem AVU.
(7) I když rektor odvolání studenta proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium nevyhoví
dle odstavce 6, může poplatek prominout, snížit nebo odložit jeho splatnost na základě
žádosti o úlevu dle odstavce 5. Rektor dbá při tomto rozhodování na dodržování rovného
zacházení, jakož i na předvídatelnost v rozhodování.

Článek 4
Forma placení a splatnost poplatků
(1) Poplatek za studium uvedený v čl. 2 odst. 1 je splatný do 90 dnů po doručení rozhodnutí
o vyměření poplatku; lze jej hradit převodem na bankovní účet AVU: 3584260247/0100
(Komerční banka Praha 7),
variabilní symbol u poplatku podle čl. 2 odst. 1
variabilní symbol u poplatku podle čl. 2 odst. 2
specifický symbol u všech výše uvedených poplatků

113
100
rodné číslo plátce

(2) Splatnost poplatku uvedeného v čl. 2 odst. 2 je nejpozději do konce termínu pro podání
přihlášky ke studiu.
(3) Poplatek uvedený v čl. 2 odst. 1 je možné hradit ve dvou splátkách, přičemž minimální
výše první splátky činí jednu polovinu vyměřené výše poplatku a splatnost druhé splátky
je šest měsíců po splatnosti první splátky. O záměru uhradit tento poplatek ve dvou
splátkách je student povinen rektora AVU předem písemně informovat, v opačném
případě není k úhradě ve splátkách oprávněn.
(4) Po zaplacení výše uvedených poplatků je student či účastník povinen předložit studijnímu
oddělení ke kontrole doklad o zaplacení.

doc. MgA. Tomáš Vaněk
rektor AVU
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