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POPLATKOVÝ ŘÁD A ŘÁD ŠKOLNÉHO
ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY, z.ú.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. V souladu s ustanovením článku prvního Statutu Západomoravské vysoké školy, z.ú. se vydává tento poplatkový řád a řád
školného, který je vnitřním předpisem vysoké školy.
2. Tento řád upravuje podmínky, za kterých probíhají platby na Západomoravské vysoké škole, z.ú. (dále jen „vysoká škola“).
Platbami jsou poplatky uvedené v čl. 2 a poplatky za studium (dále jen „školné“) uvedené v čl. 3.
3. Poplatky se stanovují vždy pro daný akademický rok. Konkrétní způsob a výši úhrad poplatků stanoví rektor vyhláškou vždy před
zahájením akademického roku.
4. Konkrétní způsob a výši úhrad školného pro uchazeče o studium stanoví rektor vyhláškou nejpozději v den vyhlášení podmínek
přijímacího řízení. Zápisem ke studiu dochází ze strany uchazeče k akceptaci vyhlášeného návrhu. Podrobnosti mohou být
upraveny smluvně, a to i před zápisem ke studiu.
Čl. 2
Poplatky
Na vysoké škole mohou být stanoveny tyto poplatky:
a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do bakalářského studijního programu,
b) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do programu celoživotního vzdělávání,
c) administrativní poplatek za zápis do studia,
d) poplatek za prodloužení standardní délky studia,
e) poplatek za opakování zkoušky nebo opakování státní závěrečné zkoušky,
f) poplatek za uznání předmětu nebo za vykonání rozdílové zkoušky,
g) poplatek za vydání potvrzení o studiu,
h) poplatek za vystavení opisu vysokoškolského diplomu,
i) poplatek za výpis známek.

Čl. 3
Školné

1. Na vysoké škole mohou být stanoveny tyto formy úhrad školného:
a) školné za semestr studia v bakalářském studijním programu v prezenční formě,
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b) školné za semestr studia v bakalářském studijním programu v kombinované formě,
c) školné za semestr studia ve studijním programu celoživotního vzdělávání.
2. Školné může být stanoveno zvlášť pro studium v českém nebo cizím jazyce, pokud vysoká škola v těchto jazycích studium
uskutečňuje.
3. Student je povinen uhradit stanovené školné podle podmínek uvedených v příslušné vyhlášce rektora.
4. Školné za daný semestr může být rozděleno na splátky. Výši splátek a splatnost určí rektor vysoké školy.
5. Rektor vysoké školy může na základě žádosti studenta rozhodnout o snížení školného. O snížení školného může rozhodnout
rektor vysoké školy z důvodu vynikajících studijních výsledků nebo z jiných relevantních důvodů. Na snížení školného není právní
nárok.
6. V případě, že student neuhradí školné v předepsané lhůtě a výši a současně nebude rektorem vysoké školy rozhodnuto o snížení
či jiném způsobu úhrady školného, jedná se o hrubé porušení povinnosti studenta vysoké školy, kterým je vážně narušen chod
vysoké školy. Neuhradí-li student školné ani ve stanoveném náhradním termínu, nebude zapsán do následujícího semestru studia.
Disciplinární řízení není v této záležitosti obligatorní. Dlužná částka bude následně předána k vymáhání.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Tento poplatkový řád a řád školného byl v souladu se Stanovami Západomoravské vysoké školy, z.ú. schválen správní radou.
2. Tento poplatkový řád a řád školného nabývá podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona o vysokých školách platnosti a účinnosti
dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Za správní radu dne 1. 3. 2019
JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.
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