Čj.: KR/12/00064-12/01384

Rozhodnutí rektora 12/2012
Stanovení poplatků spojených se studiem a stanovení výše úhrad za
administrativně-správní úkony a služby poskytnuté studentům
pro akademický rok 2012/2013
Poplatky spojené se studiem podle § 58 zák. č. 111/1998 Sb.
(zákon o vysokých školách) a čl. 14 Statutu VŠPJ
Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok započatý
v roce 2012, vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
rozhodnutím č. j. MŠMT-2385/2012-33 ze dne 23. ledna 2012 v souladu s § 58, odst.
2 zákona o vysokých školách činí 2 801 Kč.
1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1) zákona
podání elektronické přihlášky ke studiu
450 Kč
přestup z jiné vysoké školy (bez přijímací zkoušky)
200 Kč
2. Poplatek za studium při překročení standardní doby studia o více než jeden rok za
každých dalších započatých šest měsíců studia podle § 58 odst. 3) zákona ve studijním
programu
9 500 Kč
3. Poplatek za studium v dalším bakalářském studijním programu za každý další
započatý jeden rok studia podle § 58 odst. 4) zákona
2 800 Kč

Úhrady za poskytnuté služby studentům podle čl. 14 Statutu VŠPJ
4. Náhrady za administrativně-správní úkony a služby poskytované v prvním semestru:
600 Kč
z toho:
a) imatrikulace, informační brožura, karta studenta
500 Kč
b) registrační poplatek knihovny, služby počítačové haly s připojením
na internet
100 Kč
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5. Úhrada za služby poskytované ve 2. a každém vyšším semestru (registrační
poplatek knihovny, služby počítačové haly s připojením na internet)

100 Kč

6. Duplikáty, druhopisy
a) výměna karty studenta při změně kmenových údajů
b) druhopis karty studenta při ztrátě a poškození
c) druhopis nebo duplikát diplomu
d) druhopis nebo duplikát dodatku k diplomu

100 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč

7. Vydání druhého a každého dalšího přístupového hesla do elektronických systémů
VŠPJ při ztrátě přiděleného hesla
50 Kč
8. Poplatek za registraci provedenou studijním oddělením po termínu stanoveném
harmonogramem pro tvorbu rozvrhu
500 Kč
9. Ruční zásah do registrace na studijním oddělení VŠPJ po odeslání zápisového listu
200 Kč
10. Poplatek za každou podanou žádost o uznání předmětů a kreditů

50 Kč

11. Poplatek za výpis studijních výsledků

50 Kč

12. Sportovní aktivity – platby za každý semestr
a) tenis
b) aqua fitness, plavání, spinning
c) badminton, basketbal, futsal
d) ostatní sporty, které nejsou provozovány v tělocvičně VŠPJ

400 Kč
300 Kč
250 Kč
200 Kč

Úhrady podle bodů 1, 4 a), 6 c), 6 d) a 12 jsou součástí příjmů ze vzdělávací, vědecké,
výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti.
Úhrady podle bodů 2, 3, 4 b), 5, 6 a), 6 b) 7, 8, 9, 10 a 11 jsou příjmem stipendijního fondu
VŠPJ.

Způsob placení poplatků a úhrad za služby
Služby podle bodu 1 jsou hrazeny bezhotovostně dle podmínek přijímacího řízení
vyhlášených pro akademický rok 2012/2013.
Poplatky podle bodu 2 a 3 jsou hrazeny bezhotovostně nejpozději do 90 dnů ode dne vydání
rozhodnutí o výměře poplatku.
Rozhodnutí s pokyny k úhradě poplatku je zasíláno do vlastních rukou studenta na adresu
trvalého bydliště.
Služby podle bodu 4 jsou hrazeny bezhotovostně do dne odeslání registrace do 1. semestru.
Bankovní spojení: č. ú. 86-2735860297/0100 , Komerční banka a.s., pobočka Jihlava
Variabilní symbol: 315600
Specifický symbol: rodné číslo bez lomítek
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Služby podle bodu 5 jsou hrazeny bezhotovostně do dne odeslání registrace do vyššího
semestru.
Bankovní spojení: č. ú. 86-2735860297/0100 , Komerční banka a.s., pobočka Jihlava
Variabilní symbol: 315620
Specifický symbol: rodné číslo bez lomítek
Poplatky podle bodů 6 až 12 jsou hrazeny v hotovosti v pokladně VŠPJ.
Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení a je zveřejněno v informačním
systému a na www školy.

V Jihlavě 15. března 2012

Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
rektor
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