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INFORMACE K VÝBĚRU POPLATKU ZA ÚKONY SPOJENÉ S ŘÍZENÍM O ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ 
ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE V ČR 
 

1. Upozornění: 1. září 2016 nabývá účinnosti zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a 
doplňuje zákon č. 111/998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zavádějící povinnost žadatele 
uhradit poplatek ve výši 3.000,-- Kč. Poznámka: na řízení zahájená před 1. zářím 2016 se 
zpoplatnění nevztahuje. 

2. Pokyny k platbě: 

a) Platby z tuzemska 

• číslo účtu Komerční banky, a.s.: 4811530257/0100 

• variabilní symbol: 904008 

• specifický symbol: datum narození žadatele 

b) Platby ze zahraničí 

• /USD/ – číslo účtu Komerční banky (KB account number): 4845490257/0100; 
číslo účtu ve formátu IBAN (IBAN format of KB account): CZ 3201000000004845490257/0100 

• /EUR/– číslo účtu Komerční banky (KB account number): 4845500267/0100; 
číslo účtu ve formátu IBAN (IBAN format of KB account): CZ 0401000000004845500267/0100 

• Bankovní poplatek hradí plátce: poplatek (Charge-details): OUR 

• v případě platby ze zahraničí plátce uvádí rovněž variabilní symbol 904008 a specifický 
symbol – datum narození žadatele do kolonky DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO PŘÍJEMCE 

3. V případě nezaplacení poplatku bude žadatel vyzván k jeho uhrazení ve stanovené 
lhůtě. Pokud poplatek v této lhůtě nezaplatí, řízení ve věci dané žádosti bude bez 
dalšího usnesením zastaveno v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád.  

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA DATUM 
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4. Je-li v průběhu řízení zjištěno, že rektor není věcně příslušný k rozhodování o žádosti 
o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, např. z důvodu, že ZČU 
neuskutečňuje obdobný studijní program, poplatek 3000 Kč není žadateli účtován a v 
případě jeho uhrazení na účet univerzity mu bude vrácen. 

5. Zastavení řízení o žádosti z důvodu nedostatků žádosti, které žadatel ani po vyzvání 
neodstraní  (nejčastěji jde o absenci podkladů rozhodných pro posouzení žádosti),  
není důvodem pro navrácení poplatku. 

6. Zamítnutí žádosti z důvodu existence podstatných rozdílů mezi porovnávanými 
studijními programy nezakládá žadateli právo na vrácení poplatku. 

 
 

 

 
 

 


