
 

POKYN REKTORA č. 3/2017 
ke zpoplatňování úkonů spojených se studiem 

 

I. Úvod 

(1) Tento pokyn vychází ze Studijního a zkušebního řádu AKADEMIE STING (dále jen 

„SaZ řád“) a upravuje některá jeho ustanovení. Tímto pokynem se definují úkony 

spojené se studiem, které jsou zpoplatněny nad rámec školného. Zásadně platí, že 

student či studentka, kteří řádně studují a odpovědně se svému studiu věnují, zaplatí 

poplatek za přijímací řízení, zápisné (je hlavním zdrojem stipendijního fondu a platí se 

jen jednou pro celou dobu studia, tedy neplatí znovu při pokračování v navazujícím 

magisterskému studiu) a školné. 

 

(2) V souvislosti s tímto pokynem je vhodné prostudovat také Pokyn rektora k udělování 

stipendií. Vynikající studenti prezenční formy studia mohou získat podle výsledků 

předchozího ročníku v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním 

programu stipendium až do výše školného. Zvážíte-li i skutečnost, že poskytujeme 

základní studijní literaturu (skripta) zdarma, může být studium u nás zajímavé i po 

finanční stránce. 

 

(3) Proti předchozí úpravě, platné do akademického roku 2016/2017 došlo po zkušenostech 

z minulých let k některým změnám: 

 Státní závěrečné zkoušky (dále jen „SZZ“) jsou 

- řádné – konané zpravidla v květnu (ev. počátkem června) po splnění studijních 

povinností, uzavření e indexu:  

a) Studující, který požádá o odklad konání SZZ ať už z důvodu nesplnění 

studijních povinností nebo bez udání důvodu, zůstává studentem školy a při 

splnění podmínek se může přihlásit k SZZ v nejbližším řádném termínu, tj. 

v květnu následujícího roku. Po dobu odkladu platí poloviční roční školné. 

Zvýšený poplatek za odklad SZZ byl zvolen v naději, že přiměje studenty 

neodkládat své povinnosti na pozdější termín. 

b) Studující, který se ze závažných, řádně v termínu doložených a uznaných 

důvodů k SZZ nedostaví, může vykonat řádné SZZ v zářijovém termínu. 

- opravné – konané zpravidla v září daného kalendářního roku. Tyto SZZ jsou 

určeny studentům, kteří v řádném květnovém termínu neuspěli. V případě, že 

student neuspěje v tomto opravném termínu, může si podat žádost o další 

opravný termín SZZ v nejbližším termínu SZZ. 

 Byl zrušen poplatek za Žádost o odklad SZZ při splnění povinností v řádném termínu 

ze závažných doložených (úraz, závažné onemocnění apod.) a uznaných důvodů. 

 

 

 



II. Sazebník úkonů spojených se studiem 

 

 

č. Popis úkonu Kč 

 Přijímací řízení a zápis  

1 Přijímací řízení 500 

2 Zápisné 2.000 

3 Přeložení termínu přijímacího řízení a zápisu  0 

4 Podmíněný zápis a jeho zrušení 0 

 Přerušení studia a opakování ročníku  

5 Žádost o přerušení studia 0 

6 Žádost o zápis po přerušení studia 1.000 

7 Žádost o zápis při opakování ročníku 2.000 

8 Žádost o individuální studijní plán na akademický rok 10.000 

 Přestup z jiné vysoké školy  

9a Žádost o uznání části studia z jiné vysoké školy 2.000 

9b Zapsání do vyššího ročníku na základě uznání ročníku 5.000 

10 Poplatek za každou rozdílovou zkoušku 500 

 Zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška  

11 1. termín zápočtu (klasifikovaného zápočtu) 0 

12 1. náhradní termín zápočtu  0 

13 Žádost o 2. náhradní termín zápočtu 500 

14 Žádost o konání zápočtu před komisí  1.500 

15 1. náhradní termín klasifikovaného zápočtu 0 

16 Žádost o 2. náhradní termín klasifikovaného zápočtu 500 

17 Žádost o konání klasifikovaného zápočtu před komisí 1.500 

18 1. termín zkoušky 0 

19 1. opravný termín zkoušky 0 

20 Žádost o 2. opravný termín zkoušky 1.000 

21 Žádost o 3. opravný (rektorský) termín zkoušky před komisí 3.000 

22 Žádost o konání zkoušky před komisí v jiném než 3. opravném 

(rektorském) termínu 

2.000 

 Státní závěrečná zkouška a promoce  

23 Přihlášení k SZZ v řádném termínu  0 

24 Žádost o odklad SZZ v řádném  termínu  50 % výše ročního  

školného  

25 Žádost o SZZ v prvním opravném termínu  2.000 

26 Žádost o SZZ v druhém opravném termínu  50 % výše ročního 

školného  

27 Promoce 0 

 Bakalářská práce, Diplomová práce  

28 Tisk a předání "Zadání BP/DP" 0 

29 Změna již předaného oficiálního zadání BP/DP 500 

30 Opakovaný tisk zadání BP/DP 200 



 Jiné poplatky  

31 Vydání duplikátu Diplomu a Diploma Supplementu 500 

32 Potvrzení o dosažených studijních výsledcích  

(e-index) 

100 

33 Potvrzení o dosažených studijních výsledcích včetně sylabů 

jednotlivých předmětů 

500 

 

Vysvětlivky zkratek: 

SZZ  státní závěrečná zkouška  

SaZ řád Studijní a zkušební řád AKADEMIE STING    

BP  bakalářská práce     

DP  diplomová práce 

 

III. Komentář 

(1) Přerušení studia je vážným zásahem do průběhu studia, studium lze přerušit jen ze 

závažných důvodů, zejména zdravotních a nelze tohoto institutu použít po termínu 

konce akademického roku z prospěchových důvodů. K tomu slouží institut opakování 

ročníku pro neprospěch, který má dvojnásobnou sazbu (položka č. 6 a 7). 

(2) Školné za ročník, který student opakuje, může rektor na studentovu žádost snížit. Žádost        

o snížení školného je součástí formuláře Žádosti o opakování ročníku. 

(3) Položka č. 8 obsahuje žádost o individuální studijní plán. Individuální studijní plán musí 

být povolen na základě zdůvodněné žádosti studenta prorektorem, sestaven pro každého 

žádajícího studujícího individuálně, odsouhlasen termínově (termíny zkoušek, 

klasifikovaných zápočtů, zápočtů) se všemi vyučujícími.  

(4) Poplatky pod položkami 9 a 10 jsou určeny studentům přicházejícím z jiných vysokých 

škol stejného nebo příbuzného zaměření a znamenají pro školu zvýšenou 

administrativní zátěž. Student může požádat o přestup na naši školu, má-li uzavřen 

alespoň první ročník studia (nebo získal min. 60 kreditů). Předkládá ověřené potvrzení o 

dosažených studijních výsledcích a na základě porovnání tohoto potvrzení se studijním 

programem oboru je přijat do druhého (event. třetího) ročníku bez nebo s předepsáním 

rozdílových zkoušek. 

Poplatek pod položkou 9a je předepsán studentům, kteří žádají o uznání předmětů z jiné 

vysoké školy v rámci přijetí do prvního ročníku.  

Poplatek pod položkou 9b je předepsán studentům, kterým je v rámci přijímacího řízení 

uznán celý ročník studia na předchozí vysoké škole a jsou přijati do vyššího ročníku. 

V případě, že podmínkou přijetí do vyššího ročníku je absolvování rozdílových 

zkoušek, platí ještě za každou rozdílovou zkoušku poplatek podle položky 10. 

(5) Položky pod pořadovými čísly 11 až 22 jsou snad dostatečně srozumitelné. Zápočet, 

klasifikovaný zápočet či zkouška a 1.  opravný termín jsou zahrnuty ve školném 

a nejsou tedy zpoplatněny. Čtvrtý pokus o vykonání zkoušky je termínem zcela 

výjimečným (položka č. 21) a nemusí být povolen, pokud se zkoušející a vedoucí 

příslušné oborové katedry vyjádří, že student či studentka nemá předpoklady pro 

úspěšné zvládnutí zkoušky. V případě, že povolen je, koná se vždy před komisí. 

(6) Pro průběh závěru studia je vždy v dostatečném předstihu vydán časový rozvrh 

s uvedením, dokdy musí student „uzavřít elektronický index“, odevzdat bakalářskou, 



event. diplomovou práci, doručit posudky oponenta a vedoucího práce. Splní-li student 

vše ve stanovených termínech, může podat přihlášku ke státní závěrečné zkoušce bez 

poplatku, pokud ji úspěšně vykoná, je bezplatně slavnostně promován. Poplatky 

nastupují, pokud student: 

 splnil všechny výše uvedené povinnosti v řádném termínu a nechce konat SZZ 

v řádném termínu (položka 24) – požádá o odklad,  

 nesplnil výše uvedené povinnosti v řádném termínu, byl mu stanoven náhradní 

termín a pokud v tomto termínu splní své studijní povinnosti, může požádat o 

odklad SZZ (zpravidla v květnu příštího roku a je to jeho první termín SZZ) – 

položka 24,  

neuspěl v řádném termínu SZZ a může se přihlásit k prvnímu opravnému 

termínu SZZ, kdy je žádost zpoplatněna podle položky 25 (SZZ v opravném 

termínu se konají zpravidla v září téhož roku, tento termín je vyhrazen výlučně 

opravným zkouškám. Druhý opravný termín SZZ není na vysokých školách 

obvyklý, považujeme jej za zcela mimořádný a opravdu výjimečný a z toho 

důvodu je také zpoplatněn podle položky 26. 

(7) Ve výjimečných případech, když byly ve stanovených termínech splněny všechny 

studijní povinnosti a nezaviněním studenta nemohl absolvovat SZZ v řádném termínu 

(úraz, závažné onemocnění apod.) může rektor na návrh prorektora pro vzdělávací 

činnost udělit výjimku a povolit termín v září – položka 23. 

V souladu se SaZ řádem je student školy  povinen omluvit se nejpozději do 5 

pracovních dnů. Je-li jeho (její) omluva akceptována, je mu určen nejbližší možný 

termín SZZ bezplatně, není-li jeho omluva uznána, je klasifikován neprospěl a podává 

žádost o SZZ v opravném termínu (položka 25). 

(8) Závěrečnou fází předcházející vlastní státní závěrečné zkoušce je zpracování bakalářské 

nebo diplomové práce. Zadání, podepsané vedoucím katedry a rektorem a opatřené 

kulatým úředním razítkem v písemné podobě jsou úředním dokladem, který je nedílnou 

součástí originálu bakalářské nebo diplomové práce. V případě, že si student vyžádá po 

dohodě s vedoucím práce v závažných případech změnu zadání a škola s touto změnou 

souhlasí, platí za vydání nového zadání podle položky 29. Při ztrátě, poškození a tedy 

novém tisku a podpisu totožného zadání platí student podle položky 30. 

(9) Při ztrátě Diplomu a Dodatku k diplomu jsou duplikáty těchto dokladů zpoplatněny 

podle položky 31. 

(10) Poslední dvě položky č. 32, 33 jsou určeny zpravidla studentům, kteří přestupují od 

nás na jinou školu v průběhu studia a chtějí, aby jim některé předměty byly uznány.  

IV. Zrušovací ustanovení a účinnost 

(1) Tímto pokynem se ruší Pokyn č. 5/2016 

(2) Tento pokyn nabývá účinnosti od akademického roku 2017/2018 

V Brně 31. ledna 2017 

 

doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. 

rektor 

 

 


