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ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 
 

Poplatky spojené se studiem 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

  

1. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. (dále jen “ŠAVŠ”) je soukromou vysokou školu ve smyslu zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o 

vysokých  školách), ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon“). 

2. Soukromá vysoká škola poskytuje identickou veřejnou službu jako veřejné vysoké školy a podléhá 

stejné regulaci. 

3. Soukromá vysoká škola stanovuje poplatky podle § 59 zákona.  

 

Článek 2 

Druhy poplatků 

 

ŠAVŠ stanovuje následující druhy poplatků: 

a) příspěvek na krytí nákladů souvisejících se studiem studenta (dále jen „školné“), 

b) administrativní poplatky – příspěvky na hrazení nákladů spojených s administrativními 

úkony ŠAVŠ, 

c) poplatky za nadstandardní a doplňkové služby.  

 

Článek 3 

Příspěvek na krytí nákladů souvisejících se studiem studenta (školné) 

 

1. Pokud ŠAVŠ neobdrží od státu dotaci na uskutečňování akreditovaných studijních programů podle 

§ 40 zákona, je nucena požadovat příspěvek od studentů. 

2. Školné vybírané od studentů pokrývá náklady na studium zpravidla jen zčásti. Pro pokrytí všech 

nákladů musí hledat ŠAVŠ jiné soukromé zdroje.  

3. Školné se může lišit podle studijních programů, oborů, forem a jazykové mutace studia. 

4. Výši školného stanovuje prováděcí předpis ŠAVŠ.  

5. Při tvorbě školného se přihlíží k výši školného u ostatních subjektů a k hodnotové nabídce studia 

ŠAVŠ, a to zejména k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.  

6. Školné je hrazeno u studijních programů vyučovaných v českém jazyce zpravidla za každý semestr 

na základě zápisu studenta, u studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce zpravidla za 

každý akademický rok na základě zápisu studenta. 

7. Další rozložení splátek školného je možné sjednat za administrativní poplatek. 

 

Článek 4 

Administrativní poplatky 

 

1. Administrativní poplatky jsou příspěvkem na hrazení nákladů souvisejících s příslušnou 

administrativní operací. Poplatky jsou vybírány mimo školné. 

2. Základní druhy administrativních poplatků jsou: 

a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, 

b) poplatek za průkaz studenta, 

c) poplatek za navrácení do studia po předchozím vyřazení, 

d) poplatek za povolení splátkového kalendáře, 

e) poplatek za zrušení zápisu. 

3. Při stanovování výše poplatků je přihlíženo k nákladům na administrativní úkony, další nákladové 

dopady a na regulační funkci příslušných poplatků. 

4. Výši poplatků stanovuje prováděcí předpis ŠAVŠ. 

 

 



2 
 

  



3 
 

 

Článek 5 

Poplatky za nadstandardní a doplňkové služby  

 

1. Nadstandardními a doplňkovými službami a s nimi spojenými poplatky hradícími náklady těchto 

služeb jsou zejména: 

a) poplatek za mimořádný termín státní závěrečné zkoušky, 

b) poplatek za rezervaci ubytování a vystavení potvrzení pro vízové účely, 

c) odeslání dokumentů mezinárodní kurýrní službou, 

d) asistence při uznání předchozího zahraničního vzdělání (nostrifikace). 

1. Pro řádné absolvování studia nemusí student nadstandardních a doplňkových služeb využít. 

2. Výši poplatků stanovuje prováděcí předpis ŠAVŠ 

 

Článek 6 

Měna a způsob platby poplatků 

 

1. Poplatky jsou vybírány v měně platné v České republice 

2. Poplatky jsou placeny studentem převodem na účet ŠAVŠ. 

 

Článek 7 

Účinnost 

 

1. Tento vnitřní předpis byl schválen akademickou radou dne 12. 5. 2017. 

2. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona dnem registrace 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy podle odstavce 2. 


