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1.

Úvod
Tento příkaz stanovuje poplatky spojené se studiem na Vysoké škole logistiky o.p.s.

2.

Cíle příkazu
Cílem tohoto příkazu je určení poplatků, které jsou spojeny se studiem a stanovení jejich
výše.

3.

Poplatky v bakalářském studiu

1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
500,- Kč
2. Poplatek za studium prezenční formou a kombinovanou formou
je stanoven pro ten, který akademický rok Smlouvou o studiu
3. Předpis úroku z prodlení z poplatku za studium a knihovních výpůjček
je stanoven od finanční částky ve výši 50 Kč
4. Poplatek za vstupní kartu:
prezenční studium (ISIC)
330,- Kč
kombinované studium Přerov
150,- Kč; (Alive) 330,- Kč
kombinované studium Edukační centra
300,- Kč
5. Poplatek za ztrátu vstupní karty
300,- Kč
6. Poplatek za termín zápočtu nebo zkoušky mimo termín vypsaný pedagogem:
termín zápočtu
300,- Kč
termín zkoušky
500,- Kč
(tento poplatek se nevztahuje na studenty s individuálním plánem studia se standardní dobou studia)

7. Poplatek za rektorský termín zkoušky
450,- Kč
8. Poplatek za opakování ročníku (vč. podané žádosti)
6 000,- Kč
(- při opakování celého studijního plánu ročníku se tento poplatek promíjí v plné výši
- poplatek za studium je hrazen v plné výši v případě opakování 4 a více předmětů)
9. Poplatek spojený se žádostí na sjednání individuálního platebního kalendáře:
Výše poplatku 1 000,- Kč je stanovena v souladu se schválenou žádostí na
dvě splátky za semestr.
Výše poplatku 1 500,- Kč je stanovena v souladu se schválenou žádostí na
tři splátky a více splátek za semestr.
V případě neschválení žádosti se poplatek studentovi vrací.
10. Poplatek za opakování obhajoby bakalářské práce
1 500,- Kč
11. Poplatek za opakování státní závěrečné zkoušky
2 000,- Kč
12. Poplatek za odloženou Státní závěrečnou zkoušku
6 000,- Kč
při ukončené studijní části
13. Poplatek na obligatorní náklady na Státní závěrečnou zkoušku a promoce
v řádném termínu
1 400,- Kč
14. Poplatek na obligatorní náklady na Státní závěrečnou zkoušku a promoce
v mimořádném termínu
2 400,- Kč
15. Poplatek za odloženou Státní závěrečnou zkoušku
6 000,- Kč
při ukončené studijní části
16. Poplatek za výpis hodnocení studenta
100,- Kč
17. Poplatek za vystavení duplikátů studijních dokladů
500,- Kč
18. Poplatek při přerušení, znovu zapsání nebo ukončení studia
200,- Kč
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19. Poplatek při podání žádosti, týkající se studia (stipendia, změna formy
studia, změna oboru, individuální studijní plán /mimo absolventy VOŠ/,
podmínečný zápis)
50,- Kč
20. Poplatek za převedení předmětu do vyššího ročníku u podmínečného zápisu:
- předmět ukončený zápočtem
300,- Kč
- předmět ukončený zkouškou
500,- Kč
21. Poplatek za vystavení potvrzení o studiu
20,- Kč
22. Upřesnění podmínky platby poplatku za studium při podání žádostí o snížení poplatku za
studium (Bc, NM)
Upřesněná podmínka pro snížení poplatku za studium při uznání povinností na základě
splněných povinnosti na jiné vysoké škole
- snížení při uznání 1 – 3 předmětů
Upřesněná podmínka pro snížení poplatku za studium při uznání povinností na základě
splněných povinností na VŠLG – student může požádat o snížení poplatku za studium na
základě všech uznaných předmětů dřívějšího studia, pokud se zapisuje do programu
(specializace/profilace) stejné akreditace jakou zanechal.
4.

Poplatky v navazujícím magisterském studiu

1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
500,- Kč
2. Poplatek za studium prezenční formou a kombinovanou formou
je stanoven pro ten, který akademický rok Smlouvou o studiu
3. Předpis úroku z prodlení z poplatku za studium a knihovních výpůjček
je stanoven od finanční částky ve výši 50 Kč
4. Poplatek za vstupní kartu:
prezenční studium (ISIC)
330,- Kč
kombinované studium Přerov
150,- Kč ; (Alive) 330,- Kč
kombinované studium Edukační centra
300,- Kč
5. Poplatek za ztrátu vstupní karty
300,- Kč
6. Poplatek za termín zápočtu nebo zkoušky mimo termín vypsaný pedagogem:
termín zápočtu
300,- Kč
termín zkoušky
500,- Kč
(tento poplatek se nevztahuje na studenty s individuálním plánem studia se standardní dobou studia)

7. Poplatek za rektorský termín zkoušky
650,- Kč
8. Poplatek za opakování ročníku (vč. podané žádosti)
8 000,- Kč
(- při opakování celého studijního plánu ročníku se tento poplatek promíjí v plné výši
- poplatek za studium je hrazen v plné výši v případě opakování 4 a více předmětů)
9. Poplatek spojený se žádostí na sjednání individuálního platebního kalendáře:
Výše poplatku 1 000,- Kč je stanovena v souladu se schválenou žádostí na
dvě splátky za semestr.
Výše poplatku 1 500,- Kč je stanovena v souladu se schválenou žádostí na
tři splátky a více splátek za semestr.
V případě neschválení žádosti se poplatek studentovi vrací.
10. Poplatek za opakování obhajoby diplomové práce
2 000,- Kč
11. Poplatek za opakování státní závěrečné zkoušky
2 500,- Kč
12. Poplatek za odloženou Státní závěrečnou zkoušku
8 000,- Kč
při ukončené studijní části
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13. Poplatek na obligatorní náklady na Státní závěrečnou zkoušku a promoce
v řádném termínu
1 500,- Kč
14. Poplatek na obligatorní náklady na Státní závěrečnou zkoušku a promoce
v mimořádném termínu
2 500,- Kč
15. Poplatek za odloženou Státní závěrečnou zkoušku
8 000,- Kč
při ukončené studijní části
16. Poplatek za výpis hodnocení studenta
100,- Kč
17. Poplatek za vystavení duplikátů studijních dokladů
500,- Kč
18. Poplatek při přerušení, znovu zapsání nebo ukončení studia
200,- Kč
19. Poplatek při podání žádosti, týkající se studia (stipendia, změna formy
studia, změna oboru, individuální studijní plán /mimo absolventy VOŠ/,
podmínečný zápis)
50,- Kč
20. Poplatek za převedení předmětu do vyššího ročníku u podmínečného zápisu:
- předmět ukončený zápočtem
300,- Kč
- předmět ukončený zkouškou
500,- Kč
21. Poplatek za vystavení potvrzení o studiu
20,- Kč
22. Upřesnění podmínky platby poplatku za studiu při podání žádostí o snížení poplatku
za studium (Bc, NM)
Upřesněná podmínka pro snížení poplatku za studium při uznání povinností na základě
splněných povinnosti na jiné vysoké škole
- snížení při uznání 1 – 3 předmětů
Upřesněná podmínka pro snížení poplatku za studium při uznání povinností na základě
splněných povinností na VŠLG – student může požádat o snížení poplatku za studium na
základě všech uznaných předmětů dřívějšího studia, pokud se zapisuje do programu
(specializace/profilace) stejné akreditace jakou zanechal.

5.

Splatnost poplatků
 Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením spolu s přihláškou ke studiu.
 Poplatek za studium prezenční a kombinovanou formou bakalářského i magisterského studia
je splatný pro první ročník studia takto:
1. splátka ve výši jedné poloviny poplatku při podpisu Smlouvy o studiu do 15. 6. daného
akademického roku do 30. 6. daného akademického roku, jinak do dne zápisu ke studiu
2. splátka ve výši jedné poloviny poplatku pro daný akademický rok do zahájení letního
semestru.
Pro druhý a třetí ročník bakalářského a druhý ročník magisterského studia jsou
splatné poplatky vždy ve dvou splátkách takto:
1. splátka ve výši jedné poloviny poplatku před zápisem ke studiu v daném akademickém
roce
2. splátka ve výši jedné poloviny poplatku pro daný akademický rok do zahájení letního
semestru.
 Úrok z prodlení se stanovuje po doplacení základního poplatku za studium a vrácení
knihovních výpůjček – platební předpis od 50 Kč.
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 Poplatek za vstupní kartu při jejím vystavení.
 Poplatek za ztrátu vstupní karty při nahlášení ztráty a podání žádosti o novou.
 Poplatek za splnění studijní povinnosti mimo termín vypsaný pedagogem je splatný při
vystavení Potvrzení o stanoveném termínu, který bude podepsán zkoušejícím.
 Poplatek za rektorský termín zkoušky je splatný spolu se žádostí o zapsání
na rektorský termín zkoušky.
 Poplatek za opakování ročníku je splatný před zápisem ke studiu
 Poplatek spojený se žádostí na sjednání individuálního platebního kalendáře je splatný
v den, stanovený dodatkem Smlouvy o studiu.
 Poplatek za opakování obhajoby bakalářské, nebo diplomové práce je splatný před jejím
vykonáním.
 Poplatek za opakování státní závěrečné zkoušky nebo její části je splatný před jejím
vykonáním.
 Poplatek za odložení Státní závěrečné zkoušky je splatný po splněný studijních povinností.
 Poplatek na obligatorní náklady na promoce je splatný před státní závěrečnou zkouškou.
 Poplatek za výpis hodnocení studenta je splatný při podání žádosti.
 Poplatek za vystavení duplikátu studijních dokladů je splatný při vystavení duplikátu.
 Poplatek při přerušení, znovu zapsání nebo ukončení studia bude zaplacen při podání
žádosti.
 Poplatek při podání žádosti týkající se studia je splatný při jejím podání.
 Poplatek za vystavení o potvrzení studia je splatný dnem vystavení.

6.

Závěrečná ustanovení
Výběr částek za poplatky dle čl. 3., 4. se provádí bezhotovostní platbou na číslo bankovního
účtu určené ve Smlouvě o studiu (86-7184480257/0100, variabilní symbol = rodné číslo) nebo
hotovostní platbou do pokladny školy dle úředních hodin.
Při bezhotovostní platbě je předpis uveden v informačním systému ISIS, se splatností nejpozději
do 20tého dne v daném měsíci.
Změnu splatnosti poplatků a čísla bankovního účtu si vyhrazuje studijní oddělení.

Vydáním tohoto nového příkazu se zároveň ruší PRS 02/18- DM Poplatky spojené se studiem na
VŠLG.
Platnost tohoto rozhodnutí je stanovena ode dne 1. 9. 2021.
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