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    rektor 

Plzeň 16. února 2016 

ZCU 003870/2016 

 

 

Rozhodnutí rektora č. 4R/2016 

POPLATKY ZA STUDIUM V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017  
 

 

V souladu s čl. 14 Statutu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU) vyhlašuji výši, termíny 

splatnosti, způsob a formu placení poplatků za studium na ZČU v akademickém roce 

2016/2017 takto: 

 

1. Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále jen „zákon“) vyhlášený 

pro akademický rok 2016/2017 MŠMT dne 27. ledna 2016 činí 3 217,- Kč. 

 

2. Poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona a článku 14 odst. 1 a 2 Statutu ZČU, 

tj. studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok 

v bakalářském nebo magisterském studijním programu, činí na ZČU za každé, 

byť i započaté šestiměsíční období studia 19 302, - Kč. 

 

3. Poplatek za studium podle § 58 odst. 4 zákona a článku 14 odst. 3 Statutu ZČU, 

tj. studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu 

v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, činí poplatek za 

jeden rok studia základ, tj. 3 217,- Kč. 

 

4. Poplatky za studium (dle bodu 2 a 3 tohoto rozhodnutí) jsou splatné do termí-

nu stanoveného v rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem a platí 

se bankovním převodem ve prospěch konta fondu stipendií na účet ZČU u KB Plzeň-

město, číslo účtu: 4811530257/0100. Konkrétní variabilní a specifický symbol 

platby, které musí být uvedeny na dokladu o zaplacení poplatku, jsou uvedeny v  

rozhodnutí o vyměření poplatku. 

 

5. Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky k státní rigorózní zkoušce 

a s konáním této zkoušky je stanoven ve výši 6 434,- Kč. 

 

6. Nezaplacení poplatku za studium (dle bodu 2 a 3 tohoto rozhodnutí) v termí-

nu splatnosti, je porušením povinností studenta podle § 63 odst. 3 písm. a) zákona 

a může vést v souladu s § 64 a § 65 zákona k vyloučení ze studia. 
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7. Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce 

(§ 58 odst. 5 zákona) činí 4 000,- EUR ročně.  

 

8. Poplatek za přijímací řízení v roce 2016/2017 činí maximálně 643,- Kč.  

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vydání. 

 

 

 

 

 

 

                   doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček  

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 

 kolegium rektora 

 kolegium kvestora 

 

Vyřizuje: STUD, tel. 377 631 021 


