Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
__________________________________________________________

Kód:
Druh:
Název:
Organizační
závaznost:
Datum vydání:
Účinnost od:
Vydává:
Zpracoval:
Spolupracoval:
Počet stran:
Počet příloh:
Rozdělovník:
Podpis oprávněné
osoby:

SR/1/2021
SMĚRNICE REKTORA
Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2022/2023, studium
v akademickém roce 2021/2022 a studium v cizím jazyce
v akademickém roce 2022/2023
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
9. 2. 2021
1. 9. 2021
Rektor UTB
Prorektor pro pedagogickou činnost UTB
Referát prorektora pro pedagogickou činnost UTB
Právní oddělení UTB
7
1
rektor, prorektoři, kvestor, děkani fakult, proděkani pro pedagogickou
činnost, proděkani pro mezinárodní vztahy, tajemníci fakult, vedoucí
EO, studijní oddělení fakult
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., v. r.
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět a účel úpravy

(1) Poplatky spojené se studiem zahrnují poplatky za přijímací řízení, poplatky za delší
studium a poplatky za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce.
(2) Poplatky spojené se studiem upravuje § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a návazně čl. 13 a 14 Statutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
(dále jen „statut“).
(3) Podle § 58 odst. 2 zákona vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
každoročně do konce ledna kalendářního roku základ pro stanovení poplatků spojených
se studiem. Základ platí pro akademický rok započatý v kalendářním roce vyhlášení.
(4) Student je povinen ve smyslu § 63 odst. 3 písm. a) zákona hradit poplatky spojené
se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši. Porušení těchto povinností může
být považováno za disciplinární přestupek podle § 64 zákona.
(5) Poplatek za studium hradí student způsobem uvedeným v příslušném rozhodnutí.
ČÁST DRUHÁ
POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Článek 2
Poplatek za přijímací řízení
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Poplatek za přijímací řízení je stanoven v souladu s § 58 odst. 1 zákona a v souladu s čl. 13
statutu.
Článek 3
Výše poplatku za přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023
(1) Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (dále
jen „UTB“), podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 13 statutu činí pro akademický rok 2022/2023
nejvýše:
a) 650,-- Kč, jestliže součástí veřejně vyhlášeného přijímacího řízení je přijímací zkouška,
b) 870,-- Kč, jestliže součástí veřejně vyhlášeného přijímacího řízení je přijímací zkouška,
jejíž součástí je talentová zkouška,
c) 430,-- Kč, v ostatních případech.
(2) Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce na Fakultě

humanitních studií UTB a v souvislosti s jejím konáním činí pro akademický rok
2022/2023 v souladu s ust. § 46 odst. 5 zákona a dle ust. § 58 odst. 2 zákona částku ve výši
8.732,-- Kč.
ČÁST TŘETÍ
POPLATEK ZA DELŠÍ STUDIUM
Článek 4
Poplatek za delší studium
(1) Poplatek za delší dobu studia je povinen hradit student, který studuje v bakalářském nebo
magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok
(§ 58 odst. 3 zákona).
(2) Do doby studia v aktuálním studijním programu se započtou též doby všech předchozích
studií v bakalářských a magisterských studijních programech ukončených 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 a v aktuálním studijním programu souběžně,
se do doby studia započítávají pouze jednou.
(3) Doba, po kterou bylo studium přerušeno a uznaná doba rodičovství, se nezapočítává.
Článek 5
Vyměření poplatku za delší studium
(1) Poplatek za studium se studentovi stanoví pro každé studium v bakalářském nebo
magisterském studijním programu samostatně.
(2) O vzniku nebo změně povinnosti platit poplatek za studium v souladu s § 58 odst. 3 a podle
§ 68 odst. 1 zákona uvědomí studenta písemně děkan kmenové fakulty, resp. vedoucí
zaměstnanec součásti do 30 dnů ode dne zjištění skutečnosti, že studentovi vznikla
povinnost platit poplatek za studium.
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(3) Poplatek za studium je splatný ve lhůtě 90 dnů ode dne vydání rozhodnutí o vyměření
poplatku za studium.
(4) Jestliže student uvedl neúplné údaje rozhodující pro vznik povinnosti platit poplatek
a v důsledku toho nebyl poplatek správně stanoven, bude stanoven zpětně.
(5) Ve sporných případech je rozhodující pro vyměření poplatku za studium stav v systému
„Sdružené informace matrik studentů“ (SIMS), což je centrální evidence, kterou vede
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Student má informace
o všech svých studiích uvedeny na svém osobním portále v IS/STAG.
Článek 6
Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium
(1) Proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium podle § 58 odst. 3 zákona se student může
odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.
(2) Žádost se podává rektorovi prostřednictvím a s vyjádřením děkana, resp. vedoucího
zaměstnance součásti, který rozhodnutí vydal.
(3) Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí
předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
a příslušné fakulty (součásti).
(4) Součástí odvolání podle odst. 1 tohoto článku může být i žádost o snížení, prominutí nebo
odložení termínu splatnosti poplatku za studium. K této žádosti student předloží doklady,
které prokazují okolnosti rozhodné pro její podání (sociální situace studenta, studijní
výsledky, rodinné důvody, apod.).
(5) Rektor, i když nevyhoví žádosti studenta a rozhodnutí o vyměření poplatku za studium
postupem podle odst. 3 tohoto článku nezruší, může v souladu s § 58 odst. 7 zákona
prominout, snížit nebo odložit termín splatnosti poplatku za studium s přihlédnutím
zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta. Žádostí studenta nebo
stanoviskem děkana, popř. vedoucího zaměstnance součásti přitom není vázán.
(6) Podání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku má odkladný účinek.
Článek 7
Výše poplatků za delší studium v akademickém roce 2021/2022
Výše poplatků za delší studium je odvozena od základu, který Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy vyhlásilo pro akademický rok 2021/2022 ve výši 4.366,-- Kč.
(1) Výše poplatku za delší studium dle čl. 4 této směrnice v jednotlivých bakalářských nebo
magisterských studijních programech se stanovuje za každých dalších započatých šest
měsíců studia (dále jen „šestiměsíční období“) a činí (v souladu s § 58 odst. 3 zákona a čl.
14 statutu) pro akademický rok 2021/2022:
a) 13.098,-- Kč (trojnásobek základu pro každé šestiměsíční období) v prvním roce od
překročení standardní doby studia, která je zvětšena o jeden rok (podle čl. 4 této směrnice)
b) 26.196,-- Kč (šestinásobek základu pro každé šestiměsíční období) v dalších letech
od překročení standardní doby studia, která je zvětšena o jeden rok podle čl. 4 této
směrnice),
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ČÁST ČTVRTÁ
FORMA ÚHRADY POPLATKŮ SPOJENÝCH SE STUDIEM
Článek 8
Forma úhrady poplatků za přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023
(1) Podklady pro úhradu poplatků za přijímací řízení budou uvedeny ve směrnicích
jednotlivých fakult (součástí) k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický
rok 2022/2023.
Článek 9
Forma úhrady poplatku za delší studium
(1) Poplatek může student uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG
(Moje studium – Moje údaje – Prohlížení plateb studenta). Variabilní i specifický symbol
je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line
platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební
bránu.
(2) Poplatek může student uhradit bankovním převodem na účet UTB nebo složenkou
(k vyzvednutí na studijním oddělení fakulty nebo součásti).
Číslo účtu: 27-1925270277/0100
Konstantní symbol:

0378 (bankovní převod)
0379 (složenka – placeno hotově)

Variabilní symbol:
2001911801 (student FT)
2101911801 (student FLKŘ)
3001911801 (student FAI)
4001911801 (student FMK)
5001911801 (student FaME)
6001911801 (student FHS)
Specifický symbol:
Číslo uchazeče nebo osobní číslo studenta (IS/STAG), které odpovídá příslušnému
studiu, ke kterému se platba vztahuje.
V případě osobního čísla studenta je nutné nahradit písmeno označující fakultu
odpovídajícím číselným kódem:
T
L
A
K
M
H

=
=
=
=
=
=

20
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Příklad 1: Osobní číslo studenta v IS/STAG je M09012345, odpovídající specifický
symbol pro platbu bude 5009012345.
Údaje týkající se úhrady poplatků budou rovněž uvedeny v příslušném rozhodnutí
o vyměření poplatku.
(3) Úhradu student provádí odděleně tak, aby každému vyměřenému poplatku v rozhodnutí
odpovídala samostatná platba.
(4) Uvádění správného tvaru obou symbolů u plateb bankovním převodem nebo složenkou
(variabilního i specifického) je potřeba věnovat maximální pozornost. Při jejich špatném
zadání nebo nevyplnění nebude možné platby a plátce identifikovat.
ČÁST PÁTÁ
POPLATEK ZA STUDIUM VE STUDIJNÍM PROGRAMU USKUTEČŇOVANÉM
V CIZÍM JAZYCE
Článek 10
Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce
(1) Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce (dále jen
„poplatek za studium v cizím jazyce“) je povinen hradit student, který v tomto programu
studuje. Poplatková povinnost se nevztahuje na studenty studující v rámci Dotačního
programu MŠMT pro oblast poskytování vládních stipendií k podpoře studia
uskutečňovaného v anglickém jazyce veřejnými vysokými školami.
(2) Výše poplatku za studium v cizím jazyce se stanoví podle § 58 odst. 4 zákona a podle
článku 14 odst. 3 statutu, po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny, a je pro akademický
rok 2022/2023 uvedena v příloze č. 1. Poplatek za studium v cizím jazyce zůstává po celou
dobu studia příslušného studenta ve výši stanovené příslušnými vnitřními předpisy a
normami UTB platnými a účinnými ke dni zápisu do studia. Zápisem do studia se rozumí
zápis do prvního ročníku studia.
(3) Poplatek za studium v cizím jazyce se v prvním roce studia vyměří ke dni zápisu studenta
do studia, a to v poměrné výši odpovídající počtu měsíců zbývajících do konce
akademického roku, po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny. Student hradí poplatek za
studium v cizím jazyce počínaje měsícem, ve kterém byl zapsán ke studiu, pokud v daném
měsíci byl studentem alespoň 15 kalendářních dní. Poplatek za studium v cizím jazyce se
v dalších letech studia vyměří ke dni zápisu studenta do dalšího roku studia.
(4) Poplatek za studium v cizím jazyce je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu do studia
nebo ode dne zápisu do dalšího roku studia.
(5) Poplatek zaplacený za studium v cizím jazyce se nevrací v případě ukončení studia podle
§ 56 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona. Při zanechání studia podle § 56 odst. 1 písm. a)
zákona lze na žádost (v případě závažných zejména zdravotních důvodů potvrzených
lékařem) přiměřenou část poplatku za studium v cizím jazyce po odečtení již vynaložených
nákladů vrátit. O žádosti rozhoduje rektor UTB.
(6) Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za
studium v cizím jazyce vyměřený poplatek snížit, prominout, odložit termín jeho splatnosti
nebo povolit hrazení ve splátkách s přihlédnutím zejména k důvodům zvláštního zřetele
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hodným. Těmito důvody jsou zejména studijní výsledky, sociální a zdravotní situace,
rodinné důvody. K žádosti student přiloží doklady, které prokazují okolnosti rozhodné pro
odvolání. Rozhodnutí rektora podle tohoto odstavce je konečné.
(7) Podrobnosti k formě úhrady poplatku za studium v cizím jazyce stanoví vnitřní norma
k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení příslušné fakulty u studijních programů
uskutečňovaných fakultou nebo vnitřní norma UTB u studijních programů
uskutečňovaných přímo UTB.
ČÁST ŠESTÁ
POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S POSOUZENÍM SPLNĚNÍ PODMÍNKY PRO
PŘIJETÍ KE STUDIU
Článek 11
Poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu podle
§ 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c) zákona
(1) V přijímacím řízení pro daný akademický rok je poplatek za úkony spojené s posouzením
podmínky pro přijetí ke studiu podle § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c) zákona (dále
jen „poplatek za posouzení zahraničního vzdělání“) zakotven v čl. 13a statutu. Poplatek za
posouzení zahraničního vzdělání je vybírán dle následujících pravidel:
a) Poplatek za posouzení zahraničního vzdělání se vybírá jen v případech dle § 48 odst. 4
písm. d) a § 48 odst. 5 písm. c) zákona, a to bez ohledu na to, zda je výsledek posouzení
kladný či záporný. V případech dle § 48 odst. 4 písm. a), b), c) a § 48 odst. 5 písm. a),
b) zákona uchazeč poplatek za posouzení zahraničního vzdělání nehradí.
b) Pokud si uchazeč podá více přihlášek, uhradí poplatek za posouzení zahraničního
vzdělání pouze jednou.
c) UTB vyzve uchazeče bez zbytečného odkladu poté, co ji uchazeč informuje o tom, že
má zájem o posouzení předchozího zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení,
k uhrazení poplatku za posouzení zahraničního vzdělání, a to ve všech případech, kdy
by poplatek za posouzení zahraničního vzdělání měl být hrazen dle pravidel uvedených
v písmenech a) a b), a zašle mu potřebné instrukce k platbě.
(2) UTB zaznamená datum uhrazení poplatku za posouzení zahraničního vzdělání, nebo
zaznamená, že se poplatek za posouzení zahraničního vzdělání nehradí (případy dle § 48
odst. 4 písm. a), b), c) a § 48 odst. 5 písm. a), b) zákona).
(3) Výše poplatku za posouzení zahraničního vzdělání činí 870,-- Kč/34 EUR (VS:
903602920).
(4) Poplatek za posouzení zahraničního vzdělání je splatný do 14 dnů od podání výzvy UTB
uchazeči.
(5) V případě negativního posouzení žádosti uchazeče, UTB poplatek za posouzení
zahraničního vzdělání nevrací.
ČÁST SEDMÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Článek 12
(1) Neuhradí-li student poplatek, zašle mu fakulta (součást) bez odkladu výzvu k zaplacení
poplatku, která se zasílá do vlastních rukou. Náležitosti této výzvy tvoří údaje obsažené ve
vyrozumění podle odst. 2 tohoto článku. Student je povinen uhradit poplatek nejpozději do
pěti pracovních dnů ode dne doručení výzvy. V případě neuhrazení poplatku ani po
6
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obdržení této výzvy předá (v souladu s platným pokynem kvestora: Postup a odpovědnost
při vymáhání pohledávek) pověřený zaměstnanec příslušné fakulty (součásti) veškerou
dokumentaci včetně průvodního dopisu na Právní oddělení (v kopii na Ekonomické
oddělení). Právní oddělení zajistí další kroky k vymáhání dlužných poplatků.
(2) Neuhradí-li uchazeč poplatek uvedený v Článku 11, zašle mu pověřený zaměstnanec
příslušné fakulty (součásti) bez odkladu výzvu k zaplacení poplatku na emailovou adresu
uvedenou v přihlášce.
(3) Nezaplacení poplatku za studium v termínu je porušením povinností studenta podle § 63
odst. 3 písm. a) zákona a může být v souladu s § 64 zákona důvodem k zahájení
disciplinárního řízení a v souladu s § 65 zákona může být důvodem k vyloučení ze studia.
ČÁST OSMÁ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Článek 13
Tato směrnice nahrazuje směrnici rektora č. 28/2020.
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