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1 Úvod 
 

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ 

Jan Ámos Komenský 

Již v 17. století, ekl český pedagog a filosof Jan Ámos Komenský, jak je vzdělání pro 

lidi d ležité.  

Vzdělání je jednou ze základních hodnot společnosti. Je to souhrn znalostí, které člověk 

získává v pr běhu celého svého života, díky studia specifických vědomostí. Vzdělání 

umož uje změnu kvality života a je p edpokladem rozvoje jednotlivce i komunity všude na 

světě. 

V České republice je systém vzdělávání vymezen procesem postupného získávání kvalifikace, 

v jednotlivých stupních soustavy. Tato soustava zahrnuje t i oblasti: primární, sekundární a 

terciární. Poslední z uvedených umož uje absolvent m st edních škol zvyšovat kvalifikaci 

studiem na vysokých školách. Vysoké školy jsou na vrcholu vzdělávací soustavy České 

republiky. Jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tv rčí činnosti a mají 

klíčovou úlohu v rozvoji společnosti, jak tvrdí Petr (Ň00Ř). Není pochyb o tom, že 

vysokoškolské vzdělání je pro jedince užitkem, jak intelektuálním a kulturním, tak i 

ekonomickým, jelikož lze očekávat lépe placené zaměstnání.  

V současné době zájem o studium na vysokých školách roste. Tento r st má ale negativní 

dopad na rozpočet státu. Proto se poslední dobou mluví o zavedení finanční spoluúčasti 

student . Je témě  jisté, že do budoucna je tato spoluúčast nevyhnutelná. Nyní není aktuální, 

proto se tím budeme zabývat jen okrajově. Zmíním jaké klady a zápory, které s sebou finanční 

spoluúčast student  v podobě školného ponese. 

Tématem, kterým se v této diplomové práci budu zabývat, jsou poplatky spojené se 

studiem, vybírané podle zákona o vysokých školách. Cílem práce je nastínit, jak se vybrané 

vysoké školy vypo ádávají s provedením zákonné úpravy ve svých vnit ních p edpisech. Zda 

v samosprávném procesu docházejí ke stejným úpravám poplatkové povinnosti, nebo se 

implementace zákona ve statutech vybraných škol odlišuje, a jak rozdílné jsou částky 

vymě ovaných poplatk  a z nich plynoucích p íjm . Pokusím se poukázat na problémy, které 

zákon o vysokých školách u poplatk  souvisejících se studiem p ináší, a tudíž by se jich 

p ípadná novelizace tohoto zákona měla vyvarovat. 
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Ve své práci se budu věnovat poplatk m vybíraným na ve ejných vysokých školách. 

Poplatky na soukromých a státních vysokých školách zmíním jen okrajově. Pro srovnání 

regulace na konkrétních vysokých školách jsem vybrala dvě ve ejné vysoké školy sídlící 

v Ostravě, Vysokou školu bá skou – Technickou univerzitu Ostrava a Ostravskou univerzitu. 

V druhé kapitole práce charakterizuji právo na vzdělání, a jaký je jeho ekonomický 

p ínos pro společnost. Vyjmenujeme si jednotlivé právní p edpisy upravující právo na 

vzdělání a samotné studium na vysokých školách a popíšeme si správu vysokých škol. Ve 

t etí kapitole se budeme věnovat úpravě jednotlivých poplatk  spojených se studiem -  

poplatku za úkony spojené s p ijímacím ízením, poplatku za prodloužené studium a poplatku 

za další studium. Než se k tomu dostaneme, popíšu jednotlivé konstrukční prvky poplatku a 

další pojmy spojené se studiem, jako nap . uchazeč o studium, student či doba studia. V 

poslední kapitole práce se věnuji úpravě poplatk  na vybraných školách. Postupně srovnáme 

úpravu jednotlivých druh  poplatk  na vybraných školách a poukážeme na rozdíly v pojetí 

právní úpravy. 

Výsledkem práce měl být popis právní úpravy poplatk  spojených se studiem, a s tím 

souvisejících problém , za užité deskriptivní metody. Jelikož budeme porovnávat regulaci a 

výší jednotlivých poplatk  a z nich plynoucích p íjm  na ostravských ve ejných vysokých 

školách, budu používat metodu komparace. 
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2 Východiska 
 

2.1 Právo na vzdělání a právo na bezplatné vzdělání 
 

Díky významnému vlivu na kvalitu života lze vzdělání považovat za jedno 

z nejd ležitějších lidských práv, ale také za osobní a společenskou investici, proto je vzdělání 

součástí ústavního po ádku každého státu. 

Právo na vzdělání v České republice není součástí samotné Ústavy, ale pat í do ústavního 

po ádku ČR v podobě samostatného právního dokumentu, a to Listiny základních práv a 

svobod (dále jen „Listina“) konkrétně článkem ňň1 Listiny, podle kterého má každý možnost 

se vzdělávat. Koho si ale p edstavit pod pojmem „každý“? Podle článku ň Listiny, odst. 1: 

„Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 

a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“2 Nejde tedy jen o 

státní občany České republiky, ale také o cizince, azylanty či bezdomovce. Všem je 

garantován rovný p ístup, který m že být na vyšších úrovních podmi ován splněním p edem 

určených p edpoklad . K tomu se vztahuje všeobecná povinnost absolvovat povinnou školní 

docházku, jejíž délka je specifikována ve školském zákoně a v současné době činí devět let. 

Občané ČR mají podle ústavního po ádku garantováno bezplatné vzdělávání, ovšem jen u 

základního a st edního vzdělání. U terciárního vzdělávání je právo na bezplatné vzdělání 

omezeno schopnostmi občana a možnostmi společnosti. Podle Ústavního soudu nelze chápat 

právo na vzdělání na vysokých školách jako základní právo ve smyslu, že by každý byl 

oprávněn studovat na vysoké škole jím zvolené, a že by stát měl povinnost zaručit komukoliv 

takové vzdělání, které si p eje. Podle ustanovení zákona o vysokých školách má občan právo 

studovat na vysoké škole, prokáže-li pro toto studium pot ebnou zp sobilost (dokončené 

st edoškolské studium, úspěšné absolvování p ijímacího ízení). Specifická kritéria pro p ijetí 

                                                      
1 (1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. 
(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a 
možností společnosti též na vysokých školách. 
(3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových 
školách se může vzdělání poskytovat za úplatu. 
(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. 
2  Zákon č. Ň/1řřň Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších p edpis . 
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na vysokou školu nejsou stanovena zákonem, ale jsou věcí samosprávné p sobnosti vysokých 

škol.3  

Bezplatné vzdělání v první adě znamená, že je to stát kdo nese náklady na z izování 

škol, jejich provoz a udržování a hlavně, že studenti nemají povinnost za studium platit 

školné. Pojem bezplatné studium však nelze vykládat doslovně. Studen či žák neplatí studium 

p ímo, ale finanční zdroje na školství poskytuje společnost v rámci odvádění daní. Stát však 

nehradí všechny výdaje spojené se studiem. Bezplatnost se nevztahuje nap íklad na úhradu 

učebnic, skript či základních školních pot eb, ty si běžně hradí sami studenti. Mnoho z nich si 

hradí i běžné životní náklady, tedy alespo  částečně, jelikož výživné od rodič  tyto skutečné 

náklady spojené se studiem nepokrývá. Nelze tedy íci, že vzdělání na vysokých školách 

studenty nic nestojí, tedy že je poskytováno absolutně bezplatně. Stát vyžaduje částečnou 

účast na úhradě těchto náklad . Ve věci bezplatnosti vzdělání rozhodoval Ústavní soud v 

návrhu z den 13. 6. 1995, sp. Zn. Pl. ÚS 25/94.4 

K realizaci bezplatného práva na vysokoškolské vzdělání jsou státem z izovány a 

financovány instituce sloužící ve ejným pot ebám, ve ejné vysoké školy. Ústavní právo na 

vzdělání m žeme interpretovat jako tzv. negativní povinnost státu, protože stát ani nikdo jiný 

nesmí nikomu bránit ve vzdělání, nebo jako pozitivní povinnost státu, což znamená, že stát 

poskytuje vzdělání p ímo nebo zajistí, aby odpovídající vzdělání poskytovaly jiné než státní 

instituce. Právo na vzdělání m že stát zajistit nap . soukromými institucemi, na kterých však 

není realizováno bezplatné vysokoškolské vzdělání.5 

Právo na vzdělání není upraveno pouze vnitrostátními prameny, ale také na úrovní 

mezinárodní a unijní. Dalšími závaznými dokumenty v oblasti vysokoškolského vzdělání jsou 

mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána. Mezi tyto mezinárodněprávní 

dokumenty pat í: 

 Všeobecná deklarace lidských práv, je zásadním, ale nezávazným právním 

dokumentem ochrany lidských práv na mezinárodní úrovni, který byl p ijat Valným 

shromážděním Organizace spojených národ  (OSN) v roce 1948. Mimo jiných práv 

                                                      
3 PODHRÁZKÝ, Milan. P ehled judikatury z oblasti školství. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., Ň010. 4ň0 s. ISBN 
978-80-7357-548-9. 
4 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU. Právo na bezplatné vzdělání – vyhláška o bezplatném poskytování učebnic, 
učebních textů a základních školních potřeb ze dne 13. června 1995 [online]. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/ps13/pravo_vs/web/prilohy/Pl-25-94.pdf 
5 JURNIKOVÁ, J. et al. Správní právo – zvláštní část, 6. doplněné  vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 
399 s. ISBN 978-80-210-4847-8.  
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je tímto dokumentem chráněno také právo na vzdělání6, jeho všeobecnost a 

bezplatnost, minimálně na stupni počátečním a povinné školní docházky. Vzdělání je 

Deklarací bráno jako vyšší prost edek napomáhající ke zlepšování mezilidských 

vztah  a automatizaci ochrany lidských práv a posilující postavení rodič  p i volbě 

druhu vzdělání jejich dětí. 

 Mezinárodní pakt o hospodá ských, sociálních a kulturních právech, je dokumentem 

závazným, na rozdíl od Deklarace a jedná se o úmluvu OSN. Součástí našeho 

právního ádu se stal vyhlášením, jako p edpis č. 1Ň0/1ř76 Sb. Nalezneme zde 

podrobnější popis práva na vzdělání. Stanovuje postoj smluvních stát  k právu na 

vzdělání a vysvětluje jeho význam obdobně jako čl. Ň6 odst. Ň Deklarace. Hovo í o 

jednotlivých stupních vzdělání, usiluje o rozvoj školství a potvrzuje právo rodič  

rozhodnout o školském za ízení, které má jejich dítě navštěvovat.7 

 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, chrání lidská práva 

na úrovni Rady Evropy, které je ČR členem. Ochrana práva na vzdělání je součástí 

Dodatkového protokolu, konkrétně čl. Ň, Úmluvy. Je zde zaštiťován všeobecný 

                                                      
6Konkrétně v čl. Ň6 Všeobecné deklarace lidských práv. 

(1) Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních a základních stupních. 
Základní vzdělání je povinné. Technické a odborné vzdělání budiž všeobecně přístupné a rovněž vyšší 
vzdělání má být stejně přístupné všem podle schopností. 

(2) Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským právům a základním 
svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a 
všemi skupinami rasovými a náboženskými, jakož i k rozvoji činnosti Spojených národů pro zachování 
míru. 

(3) Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti. 
7 1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého na vzdělání. Souhlasí, že vzdělání bude směřovat k 
plnému rozvoji lidské osobnosti a smyslu pro její důstojnost a posílení úcty k lidským právům a základním 
svobodám. Souhlasí, že vzdělání má umožnit všem osobám účinnou účast ve svobodné společnosti, napomáhat k 
vzájemnému porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a všemi rasovými, etnickými a 
náboženskými skupinami, jakož i k rozvoji činnosti Organizace spojených národů pro zachování míru. 
2. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají, že se zřetelem na dosažení plného uskutečnění tohoto práva: 
a) základní vzdělání bude povinné a svobodně přístupné pro všechny; 
b) středoškolské vzdělání ve svých různých formách, zahrnujíc v to technické a odborné středoškolské vzdělání, 
bude všeobecně umožněno a zpřístupněno pro všechny všemi vhodnými prostředky a zejména postupným 

zaváděním bezplatného vzdělání; 
c) vyšší vzdělání bude rovněž zpřístupněno pro všechny, a to podle schopností všemi vhodnými prostředky a 
zejména postupným zaváděním bezplatného vzdělání; 
d) elementární vzdělání osob, které nezískaly nebo nedokončily základní vzdělání, bude pokud možno 
povzbuzováno nebo zintenzívněno; 
e) bude na všech stupních aktivně usilováno o rozvoj školského systému, bude zaveden přiměřený systém 
stipendií a soustavně budou zlepšovány materiální podmínky vyučujících. 
3. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují respektovat svobodu rodičů, případně poručníků, zvolit pro jejich děti 
jiné školy než ty, které byly zřízeny veřejnými orgány, které odpovídají takové minimální úrovni vzdělání, jaké je 
stanovena nebo schválena státem, a zajišťovat náboženskou a morální výchovu jejich dětí ve shodě s jejich 
vlastním přesvědčením. 
4. Žádná z částí tohoto článku nemá být vykládána jako vměšování do svobody jednotlivců a organizací zřizovat 
a řídit výchovné instituce, vždy však za podmínek zachování zásad stanovených v odst. 1 tohoto článku a 
požadavků, že vzdělání poskytované v takových institucích má odpovídat minimální úrovni stanovené státem. 
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p ístup ke vzdělání, které nem že být nikomu odep eno a právo rodič  vychovávat a 

vzdělávat děti ve shodě s jejich náboženským a filosofickým p esvědčením. Do 

tohoto práva nesmí smluvní státy jakkoliv zasahovat.8 

Pro ČR, jako člena Evropské unie, je také závazná Listina základních práv a svobod 

Evropské unie, do které se promítá úprava práva na vzdělání. I zde je zakotven všeobecný 

p ístup ke vzdělání a povinná školní docházka, která má být bezplatná. Rodiče mají právo 

vzdělávat své děti podle jejich náboženského vyznání, a jsou-li respektovány demokratické 

zásady a pravidla stanovena zákonem, je možné svobodně zakládat vzdělávací instituce.9 

 

2.2 Vzdělání z ekonomického hlediska 

Z pohledu ekonomického je vzdělání chápáno jako investice, která musí být pro všechny 

zúčastněné strany výnosná. Zdravý hospodá ský r st je stále více závislý na kvalitní a 

zejména vzdělané pracovní síle, proto by hlavním tématem a prioritou každé společnosti měly 

být investice do rozvoje vzdělanosti, vědy a výzkumu a lidského kapitálu. Česká republika 

jako člen EU si na Summitu v Lisabonu dala za cíl podílet se na konkurenceschopnosti. Stále 

více ekonom  p ikládá význam péči o lidský potenciál z pohledu lidského kapitálu. ů právě 

vysoké školství je považováno za hlavní p edpoklad pro splnění tohoto i dalších cíl . 

Kvalitní lidské zdroje pat í mezi zásadní podmínky v procesu a transferu znalostí, 

zárove  také významně ovliv ují p edpoklady dané země pro udržitelný ekonomický rozvoj. 

Kvalifikovaná pracovní síla, která dokáže reagovat na pot eby ekonomiky je podmínkou pro 

rozvoj nových technologií a r st konkurenceschopnosti ekonomiky. P estože počáteční 

vzdělání je velmi d ležité, v současnosti nar stá význam a pot eba vzdělávání dalšího.10 

Vysokoškolské studium p ináší externality. Jak kladné, tak i záporné. Externality jsou 

p ípady, ve kterých činnost jednotlivc  nebo společnosti p ináší prospěch (pozitivní 

externalita) nebo zp sobuje vyšší náklady u jiných spot ebitel  či výrobc  (negativní 
                                                      
8 Nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání. Při výkonu jakýchkoli funkcí v oblasti výchovy a výuky, které 
stát vykonává, bude respektovat právo rodičů zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním 

náboženským a filozofickým přesvědčením. 
9 1. Každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání.  
 2. Toto právo zahrnuje možnost bezplatné povinné školní docházky.  
3. Svoboda zakládat vzdělávací zařízení při náležitém respektování demokratických zásad a právo  
rodičů zajišťovat vzdělání a výchovu svých dětí ve shodě s jejich náboženským, filozofickým  
a pedagogickým přesvědčením musí být respektovány v souladu s vnitrostátními zákony, které  

upravují jejich výkon. 
10 DLOUHÁ, Petra. Teorie lidského kapitálu a návratnost investic do vzdělání. 13. mezinárodní konference: 
Teoretické aspekty ve ejných financí. [Online] Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 
Katedra ve ejných financí. Dostupné z: http://kvf.vse.cz/storage/1218125094_sb_dlouhpetra.pdf 
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externalita). Vzdělání samo o sobě externalitou není, ta m že vzniknout pouze v procesu 

využívání získaného vzdělání (lidského kapitálu). Nevyužívá-li vzdělaný jedinec svého 

vzdělání, externality nevznikají. 

Mezi kladné externality vysokoškolského vzdělání pat í společenské užitky plynoucí ze 

vzdělaného jedince celé společnosti. Očekává se, že vzdělání p ispívá k právnímu chování, 

komunikační dovednosti, rozvoji kulturní úrovně a kvalitnímu trávení volného času. To se 

projeví celospolečensky na vyšší kvalitě životní úrovně, výkonnější ekonomice v podobě 

r stu HDP, lepší léka ské péči, nižší mí e kriminality a nových poznatk  v oblasti výzkumu a 

vývoje. Tyto výhody bezprost edně související s vysokoškolským vzděláním, ovliv ují 

veškerou společnost bez ohledu na výši dosaženého vzdělání jedince. Tedy i na ty, kte í 

vysokoškolského vzdělání nedosáhli. 

P íkladem negativní externality je v určitém smyslu výzkum a vývoj, na jehož základě 

vznikají produkty pro společnost nebezpečné – chemické a omamné látky či jaderné zbraně. 

Určité znalosti a dovednosti, které je možné získat na základě vzdělání, mohou být pro 

společnost spíše škodlivé než prospěšné a často mohou podněcovat obcházení zákona a tím i 

vznik trestné činnosti.11 

Kladné externality jsou d vodem, proč by terciární vzdělávání mělo být financováno 

z ve ejných zdroj . P estože výnosy vysokoškolského vzdělání bude čerpat p edevším 

absolvent, užitky z jeho vzdělání bude mít i celá společnost. 

 

2.3 Prameny vysokoškolského práva 

První vysoká škola na území našeho dnešního státu, Karlova univerzita, jedna 

z nejstarších vysokých škol ve st ední Evropě, byla založena již v roce 1348. Už tehdy se 

jednalo o samosprávné orgány s právní subjektivitou a vlastními pravomocemi. Tyto instituce 

však podléhaly církevnímu dozoru, když vznikaly v sídle biskupa, který byl kanclé em 

univerzity. V 1Ř. století pak došlo k větší reformě, kdy za vlády France Josefa byl p ijat zákon 

upravující rámec vysokého školství. Tento zákon platil až do 50. let 1ř. století. Od roku 1998 

pak platí současná právní úprava. 

P estože je české vysoké školství ovlivněno adou mezinárodních smluv a dokument , o 

nichž jsem se zmínila výše, samotné rozhodování vysokých škol vychází p edevším 

z vnitrostátního práva. Základními prameny vnitrostátního p vodu, které musí vysoké školy 

                                                      
11 Urbánek, V. Financování vysokého školství. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1313-3. 
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respektovat, jsou dokumenty ústavní síly, a to zejména Ústava a Listina. Mimo již zmíněného 

čl. ňň Listiny, jenž upravuje právo na vzdělání, zde nalezneme další články s ním související, 

jako nap . čl. 15 odst. Ň, který garantuje svobodu vědeckého bádání a umělecké tvorby, čl. 17 

upravující svobodu projevu, právo vyjad ovat své názory a poskytování informací, či čl. Ň5, 

který se zabývá právem na vzdělání v jazyku národnostních a etnických menšin atd. 

Nejznámějším právním p edpisem regulujícím vysokoškolské vzdělání v ČR je zákon č. 

111/1řřŘ Sb., o vysokých školách a o změnách a doplnění dalších zákon , ve znění 

pozdějších p edpis 12. Ten komplexně upravuje problematiku terciárního vzdělání v ČR, 

postavení, poslání a vnit ní organizaci vysokých škol, jako i postupy, kterými vysoké školy 

rozhodují o právech a povinnostech pod azených osob. Zákon je rozdělen na patnáct částí 

obsahujících p esné vymezení typ  škol, studijních program , studia na vysoké škole, 

akademických pracovník , proces akreditace, státní správu vysokých škol a celoživotní 

vzdělávání. Dále charakterizuje proces p ijímacího ízení, pr běh a ukončení studia, stanovuje 

práva a povinnosti studenta, p estupky a rozhodování o disciplinárních proh ešcích a 

v neposlední adě upravuje poplatky se studiem spojené. Právě úprava poplatk  byla v tomto 

zákoně zpracována nově, a ve ejným vysokým školám tak byla udělena možnost stanovení 

několika druh  poplatk , na které se nevztahují obecné právní p edpisy o poplatcích. Výše 

těchto poplatk  se odvíjí od základu stanoveného MŠMT a daná vysoká škola je má určené ve 

svém statutu. 

Významný je zákon České národní rady č. Ň/1ř6ř Sb., o z ízení ministerstev a jiných 

úst edních orgán  státní správy ČR, ve znění pozdějších p edpis . Ten upravuje z ízení 

MŠMT, okruh jeho p sobnosti či zásady jeho činnosti. 

Správní postupy uskuteč ované v p sobnosti vysokých škol se ídí zákonem č.500/Ň004 

Sb., správní ád, nestanoví-li zákon o vysokých školách jinak. Použití správního ádu je 

subsidiární. Dopadá na rozhodnutí ministra a ministerstva, nap íklad v p ípadě rozhodování o 

akreditaci nebo p i udělení oprávnění p sobit jako soukromá vysoká škola. I v p ípadech, kdy 

je použití správního ádu zvláštním právním p edpisem vyloučeno, je pot eba dodržovat 

zásady činnosti správních orgán  (§ Ň - § Ř správní ád). 

V oblasti vědy a výzkumu se uplat uje zejména zákon č. 1ň0/Ň00Ň Sb., o podpo e 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z ve ejných prost edk  a o změně některých 

souvisejících zákon , ve znění pozdějších p edpis . Tento zákon upravuje poskytování 

                                                      
12 Změny provedeny zákonem č. Ň10/Ň000 Sb., č. 147/Ň001 Sb., č ň6Ň/Ň00ň Sb., č.ř6/Ň004 Sb., č. 47ň/Ň004 Sb., 
č. 56Ň/Ň004 Sb., č. ň4Ň/Ň005 Sb., č. 55Ň/Ň005 Sb., č. 161/Ň006 Sb., č. 165/Ň006 Sb., č.ň10/Ň006 Sb., č. 6Ň4/Ň006 
Sb., č. Ň61/Ň007 Sb., č. Ňř6/Ň007 Sb., č. 1Řř/Ň00Ř Sb., č. 110/Ň00ř Sb., č. 41ř/Ň00ř Sb. ů č. 15ř/Ň010 Sb. 
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institucionální podpory13 českým výzkumným subjekt m a pro vysoké školy stanoví právní 

rámec pro čerpání účelově určených finančních prost edk . 

Dále m žeme zmínit zákon č. 1ň7/Ň006 Sb., o ve ejných zakázkách, podle kterého musejí 

postupovat instituce hospoda ící s ve ejnými prost edky, mezi nimi i vysoké školy, p i 

zadávání ve ejných zakázek. 

Do pramen  právní úpravy lze za adit i prováděcí právní p edpisy, nap . vyhlášku č. 

ň4ň/Ň00Ň Sb., o postupu a podmínkách p i zve ejnění pr běhu p ijímacího ízení na vysokých 

školách, ve znění pozdějších p edpis , jenž p esně stanovuje, jaké informace o p ijímacích 

zkouškách a výsledcích p ijímacího ízení je škola povinna zve ej ovat; vyhlášku č. 4Ň/1řřř 

Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu nebo vyhlášku ňŇŇ/Ň005 Sb., o dalším 

studiu, pop ípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a d chodového pojištění 

považují za studium na st edních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších p edpis . 

Právními p edpisy souvisejícími s právní úpravou vysokého školství jsou i další 

mezinárodní smlouvy vyhlášené ve Sbírce zákon  a Sbírce mezinárodních smluv14, které 

nebyly v p edchozí kapitole zmíněny. Jedná se nap . o Úmluvu o právech dítěte, Úmluvu o 

uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu či 

Evropskou úmluvu o rovnocennosti doklad  umož ujících p ístup na vysoké školy. 

Česká republika je subjektem na mezinárodní úrovni, je členem mezinárodních 

společenství a signatá em mezinárodních pakt . Oblasti vysokého školství se tedy dále 

dotýkají Evropské standardy a směrnice zajišťující kvalitu vysokoškolského vzdělávání a také 

Sorbonnská deklarace a Bolo ská deklarace15. Základním účelem těchto dokument  je snaha 

o harmonizaci sektoru vysokých škol.  

 

 

 

 

                                                      
13 Smyslem poskytování institucionální podpory, dofinancování, je p ispívat výzkumným subjekt m, které se 
zapojily do projekt  některých program  mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Evropského společenství, 
určitým finančním podílem ze státního rozpočtu ČR. 
14 Dle zákona č. ň0ř/1řřř Sb., o Sbírce zákon  a o sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších p edpis . 
15 V Bolo ském procesu šlo o vytvá ení otev eného prostoru vysokého školství v Evropě, který měl rozvinout 
spolupráci evropských zemí zejména v rámci vzdělávacích program  Evropské unie. Cílem bylo vytvo it 
atraktivní a mezinárodně konkurenceschopný Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. 
Společnou deklaraci p ijalo 47 zemí. Zemím bolo ského procesu se poda ilo vytvo it systém národních systému 
s poměrně harmonizovanou architekturou studia ve t ech studijních programech, vytvo ili si společné standardy 
a metodické postupy pro zabezpečení kvality a zast ešující rámec kvalifikací. 
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Vnitřní předpisy vysokých škol  

Vysoké školy mají samosprávnou povahu (viz kapitola 1.4) díky níž jim zákon poskytuje 

prostor pro vlastní regulaci svých záležitostí formou vnit ních p edpis . Ty jsou dalším 

pramenem, kterým se školy p i své činnosti musí ídit. Vnit ní p edpisy jsou označovány jako 

normativní akty vysokých škol, jimiž školy regulují vlastní poměry, a které nemají povahu 

právního p edpisu, jelikož jejich p sobnost je omezena pouze na p íslušníky konkrétní vysoké 

školy.  

Vnit ními p edpisy vysokých škol jsou, dle zákona o vysokých školách, zejména statut 

vysoké školy, volební a jednací ád akademického senátu, vnit ní mzdový p edpis, jednací ád 

vědecké rady, studijní a zkušební ád, stipendijní ád a disciplinární ád pro studenty. 

Vytvo ení konkrétního obsahu je v samostatné p sobnosti ve ejné vysoké školy. P edpisy 

schvaluje akademický senát vysoké školy na návrh rektora, nikdo jiný věc nem že iniciovat, a 

platnosti nabývají, jestliže je obsah v souladu se zákonem a MŠMT vyjád í souhlas v podobě 

registrace. Registrace je nezbytná i p i následných změnách obsahu p edpisu. 

Tak jako existují vnit ní p edpisy týkající se činnosti celé vysoké školy, existují i vnit ní 

p edpisy upravující činnost jejich fakult. Jedná se nap . o statut fakulty, volební a jednací ád 

akademického senátu fakulty, disciplinární ád pro studenty nebo jednací ád vědecké rady 

fakulty. Vydávají-li vnit ní p edpisy jednotlivé fakulty vysoké školy, musí být tyto p edpisy 

v souladu s vnit ními p edpisy školy. 

Z hlediska poplatk  spojených se studiem na ve ejných vysokých školách je d ležitý 

p edevším statut vysoké školy, který podle zákona o vysokých školách stanovuje výši, formu 

placení a splatnost poplatku.16 

 

2.4 Správa vysokého školství 

Jak jsem již uvedla v úvodu, tato diplomová práce se zabývá poplatky spojenými se 

studiem na ve ejných vysokých školách. Než se však budeme soust edit výhradně na vysoké 

školy ve ejné, krátce se zmíníme také o vysokých školách státních a soukromých, které zákon 

č.111/1řřŘ Sb., o vysokých školách v ČR rozlišuje. 

Zákon o vysokých školách definuje vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací 

soustavy, které jsou „vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a 

mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti“.17 

                                                      
16 § 5Ř odst. 6 zákona o vysokých školách 
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Vysoké školy uskuteč ují akreditované studijní programy a programy celoživotního 

vzdělávání. Mezi typy nabízených studijních program  pat í program bakalá ský, magisterský 

a doktorský ve t ech formách studia, a to prezenční, distanční nebo kombinované. Všechny 

studijní programy podléhají akreditaci, která je udělována MŠMT na základě souhlasného 

stanoviska ůkreditační komise. Je-li škola bez akreditace, nesmí p ijímat uchazeče ke studiu, 

konat výuku, zkoušky, ani p iznávat akademické tituly. ůkreditační ízení je správním 

ízením a je upraveno zákonem o vysokých školách, stejně jako postavení ůkreditační 

komise, jejímž úkolem je pečovat o kvalitu vysokoškolského vzdělání a posuzovat vzdělávací, 

výzkumnou, uměleckou a jinou tv rčí činnost vysokých škol.18  

Podle poskytovaných program  rozlišujeme vysoké školy univerzitní a neuniverzitní. 

Typ školy musí být uveden ve statutu vysoké škole a musí být v souladu se stanoviskem 

ůkreditační komise. Označení „univerzita“ v názvu mohou mít jen univerzitní vysoké školy, 

označení vysoká škola pak všechny typy vysokých škol.  

Univerzitní vysoké školy mohou uskuteč ovat všechny typy studijních program  a 

v souvislosti s tím vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou či jinou tv rčí činnost. 

Vysoké školy neuniverzitního typu poskytují p edevším bakalá ské studijní programy. 

Neuniverzitní vysoké školy se na rozdíl od univerzitních nedělí na fakulty, mají jednodušší 

organizační strukturu. 19 

Zákon o vysokých školách dále stanovuje, že vysoká škola je právnickou osobou, fakulty 

a jiné součásti právní subjektivitu nemají. 

Ko eny vzdělávání na našem území sahají hluboko do historie země. České vysoké školy 

za ty roky prošly složitým vývojem. V současnosti zákon rozeznává t i druhy vysokých škol, 

pro které definuje r zné režimy vnit ního uspo ádání a r znou míru samosprávy. Toto členění 

vychází z povahy z izovatele a jedná se o vysoké školy státní, soukromé a ve ejné. Ve ejné a 

státní vysoké školy slouží p edevším k uspokojování ve ejných pot eb, soukromé vysoké 

školy vznikají zásadně za účelem vytvo ení vlastního zisku.20 

                                                                                                                                                                      
17 § 1 zákona o vysokých školách 
18 HRADILOVÁ, Jana. Ústavní právo na vzdělání a jeho promítnutí do zákona o vysokých školách. Brno, Ň01Ň. 
Bakalá ská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra správní vědy a správního práva. 
19 PETR, Pavel a Radim KALABIS. Jak se dostat na vysokou školu? 1.vyd. Brno: Institut vzdělávání 
SOKRATES, 2008. 201 s. ISBN 978-80-86572-43-7. 
20 KUDROVÁ, Veronika. Poplatky spojené se studiem na vysokých školách. Brno, 2012. Rigorózní práce. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra správné vědy a správního práva. 
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2.4.1 Soukromé vysoké školy 

Soukromá vysoká škola je zákonem o vysokých školách vymezeny jako: „ Právnická 

osoba, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na 

území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle 

práva některého členského státu Evropské unie, je oprávněna působit jako soukromá vysoká 

škola, pokud jí ministerstvo21 udělilo státní souhlas.“22  

Vznik soukromých vysokých škol je povolen zákonem o vysokých školách od roku 1řřŘ. 

Právnická osoba, která získala oprávnění p sobit jako soukromá vysoká škola, je závislá na 

zajišťování finančních prost edk  na vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, 

uměleckou a jinou tv rčí činnost z vlastních aktivit. Podstatnou část p íjm  tvo í školné 

vybírané od student . Výše tohoto poplatku není limitována zákonem. Zákon o vysokých 

školách pouze uvádí, že poplatky spojené se studiem na soukromých vysokých školách si 

stanoví sama škola ve svém vnit ním p edpisu. Z tohoto lze odvodit, že soukromé vysoké 

školy mají pravomoc stanovit poplatek v podstatě za cokoliv a v jakékoliv výši a student m 

nezbývá než na tyto poplatky dobrovolně p istoupit, chtějí-li na dané škole studovat. Nutno 

dodat, že pro soukromé vysoké školy, stejně jako pro ve ejné, platí, že vnit ní p edpisy 

nabývají platnosti až registrací MŠMT23, jehož úkolem je p edchozí zjištění souladu 

p edložených p edpis  se zákonem. Nedostala-li vysoká škola akreditaci, nem že ke studiu 

p ijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky ani p iznávat akademické tituly. Státní souhlas i 

rozhodnutí o akreditaci m že MŠMT škole odejmout v p ípadech stanovených zákonem24. 

Dalším p íjmem soukromé vysoké školy m že být dotace poskytnuta ze státního rozpočtu za 

splnění zákonem stanovených podmínek25. 

P esto, že je soukromá vysoká škola právnickou osobou, není vztah mezi ní a studentem 

soukromoprávního charakteru, ale jde o vztah ve ejnoprávní.26 

 

2.4.2 Státní vysoké školy 

V ČR máme dvě státní vysoké školy, jejichž prost ednictvím stát realizuje zájem na 

kvalifikovaných osobách v oblasti bezpečnosti. Jedná se o vysoké školy vojenské a policejní, 
                                                      
21 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  
22 Zákon č. 111 ze dne ŇŇ. dubna 1řřŘ o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákon  (zákon o 
vysokých školách). In Sbírka zákonů České republiky. 1998, s. 5388-5419. 
23 Paragraf ň6 zákona o vysokých školách 
24 Paragraf 4ň odst. Ň a ň zákona o vysokých školách 
25 Paragraf 40 zákona o vysokých školách 
26 KůDEČKů, Stanislav. Veřejná správa vysokého školství v České republice. Právní obzor. Ň000, roč. Řň, č. 5, 
s. 420 – 431. ISSN 00326984. 
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které sdílí podstatnou část právní úpravy se školami ve ejnými, navíc jim je však věnována 

část dvanáctá zákona o vysokých školách, nemají totiž právní subjektivitu, ani vlastní 

majetek.  

Vojenská vysoká škola, Univerzita obrany v Brně, vzdělává odborníky pro ozbrojené 

síly, ale mohou na ni studovat také civilisté, je součástí organizační složky státu a je 

financována z kapitoly Ministerstva obrany. Policejní vysoká škola, Policejní akademie ČR, 

vzdělává odborníky pro bezpečnostní sbory, je rovněž organizační složkou státu a spadá pod 

kapitolu Ministerstva vnitra. 

Státním vysokým školám mohou být také poskytnuty dotace na stipendia student . 

 

2.4.3 Veřejné vysoké školy 

Ve ejné vysoké školy (VVŠ) jsou nejpočetnějším druhem vysokých škol v ČR. Jde o 

samosprávné organizace, které jsou právnickými osobami hospoda ícími s majetkem podle 

vlastního uvážení.27  

Ve ejné vysoké školy jsou z izovány a rušeny zákonem, který rovněž stanoví její název a 

sídlo. Mají samosprávnou p sobnost vykonávanou vnit ními samosprávnými orgány28, jejichž 

pravomoci jsou určeny zákonem.29 Do činnosti mohou zasahovat také státní orgány, ovšem 

pouze na základě a v mezích zákona a jen zp sobem zákonem stanoveným. 

Ve ejné vysoké školy hospoda í podle rozpočtu sestaveného na kalendá ní rok, který 

nesmí být deficitní. P íjmy rozpočtu jsou tvo eny nap . z p íspěvk  ze státního rozpočtu, 

poplatk  spojených se studiem, výnos  z majetku, výnos  z dopl kové činnosti, p íjmy z dar  

a dědictví a jiných p íspěvk  ze státního rozpočtu, státních fond  či rozpočt  kraj  a obcí.30 

Následující tabulka zobrazuje celkový počet vysokých škol a vysokoškolských student  

v ČR k ň1. 1Ň. Ň01Ň a jejich rozdělení dle druhu škol. Novější čísla prozatím nejsou 

zve ejněna. 

 

 

 

                                                      
27 MICHÁLKOVÁ, Anna. Možnosti financování studia. Praha, Ň01ň. Bakalá ská práce. Vysoká škola 
ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví. 
28 Samosprávnými orgány ve ejných vysokých škol jsou dle zákona o vysokých školách akademický senát, 
rektor, vědecká rada či akademická rada na neuniverzitní vysoké škole, disciplinární komise, správní rada a 
kvestor. 
29 Zákon 111/1998 Sb., o vysokých školách 
30 Zákon 111/1řřŘ Sb., o vysokých školách 
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Tabulka 2.1 : Počet vysokých škol a vysokoškolských studentů v ČR 

Typ vysoké školy Počet škol Počet studentů 

Ve ejná (včetně státních) 28 333 501 

Soukromá 43 48 392 

Celkem 71 381 893 

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělání v ČR v roce 2012 

 

2.5 Správa veřejných vysokých škol 

Vysokoškolské prost edí je dosti specifické. Jednoznačně však lze íci, že správa 

ve ejných vysokých škol spadá do oblasti správy ve ejné, která je realizovaná jako činnost 

státní správy, tak i samosprávy. Ve ejná správa je definována jako správa ve ejných 

záležitostí, která sleduje napl ování ve ejných cíl  a je vykonávána ve ve ejném zájmu. Je to 

soubor osob a institucí vykonávajících ve ejně prospěšnou činnost31. Úst edním orgánem 

státní správy pro úsek školství je MŠMT, samosprávná p sobnost je upravena zákonem o 

vysokých školách. 

 

Státní správa 

Státní správa je nezastupitelnou součástí ve ejné správy, která je uskuteč ována státem. 

Na rozdíl od samosprávy, která m že být napl ována jen v demokracii, díky svému 

charakteru, státní správa je součástí ve ejné správy vždy. Státní správa p edstavuje formu 

činnosti státu, organizující a mocensko-ochrannou, jejímž posláním je realizace výkonné moci 

státu.32 Subjektem státní správy je tedy stát zastoupený jednotlivými orgány jednajícími jeho 

jménem v zájmu a souladu se státní politikou.  

Zákon vysokým školám zaručuje vysokou míru autonomie, když výslovně stanoví, že 

státní orgány smějí zasahovat do činnosti VVŠ pouze na základě a v mezích zákona a 

                                                      
31INSTITUT PRO VE EJNOU SPRÁVU. Veřejná správa - stručný průvodce přednáško. Praha. [ online] 
Dostupné z: 
http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/preheld%20kurzu%20prubezka%20a%20VVU_tabulky/verejna_spra
va_pruvodce_prednaskou.pdf 
32 KUDROVÁ, Veronika. Poplatky spojené se studiem na vysokých školách. Brno, 2012. Rigorózní práce. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra správné vědy a správního práva. 
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zp sobem zákonem stanoveným.33 Tím jim je zajištěna samosprávná p sobnost ve všech 

správních věcech, v oblasti výuky či vědeckého bádání. 

Orgánem státní správy VVŠ, jak již bylo uvedeno výše, je MŠMT34, které disponuje 

adou pravomocí soust eďujících se zejména do oblasti dozoru nad vnit ním fungováním 

vysokých škol. Činnosti podléhající státní správě nalezneme v části deváté zákona o vysokých 

školách. Jmenovitě jde nap . o registraci vnit ních p edpis , vypracování výroční zprávy o 

stavu vysokého školství, odnětí akreditace, rozdělení finančních prost edk  ze státního 

rozpočtu či kontrolu hospoda ení. Dále je MŠMT nad ízeným orgánem jednotlivých 

ve ejných škol ve správním ízení. Podle Berana (Ň006) však existuje riziko, že výkonné 

složky státu budou moci prost ednictvím financování zasahovat a omezovat akademickou 

svobodu. Podle něj se právě stát m že stát hrozbou pro existenci určitých obor  či fakult. 

Jiné činnosti jsou vykonávány p ímo školami v rámci jejich samosprávy. Jde o vedení 

matriky student  a registru profesor  a docent , vyplácení stipendií, vydávání diplom  či 

hospoda ení s finančními prost edky ze státního rozpočtu. 

 

Samospráva 

Samospráva je druh společenského ízení a jde o formu ve ejné správy spočívající v tom, 

že organizované (územně nebo jinak) společenství lidí si spravuje své záležitosti samostatně a 

rozhodnutí o nich činí p ímo nebo prost ednictvím volených orgán , které nejsou ve své 

rozhodovací činnosti pod ízeny státu. Mezi tato společenství lze za adit také ve ejnoprávní 

korporace, kterými VVŠ jsou. 

Jak tvrdí Beran (Ň006, s. 1ŇŇ), „právní povahu korporace měla univerzita již ve 

středověku, kdy stála mimo státní organizaci a svým způsobem tvořila stát ve státě s vlastním 

statutárním právem a vlastním soudnictvím. Univerzita tak tvořila svébytnou organizaci se 

specifickou organizací svého řízení. Základní struktura této organizace se od počátku 

zachovala až do současnosti. To co se v průběhu měnilo, byly pravomoci, které byly 

akademickým orgánům přiznávány“. 

Samosprávné orgány vystupují v činnostech stanovených zákonem svým jménem, 

nejednají tedy na „účet“ státu, jak je tomu u státní správy. Ve ejnoprávní korporace tak 

v rámci své p sobnosti mohou mocensky p sobit jen na subjekty, které jsou jejími členy. 

                                                      
33 § 6 odst. ň zákona o vysokých školách 
34 U státních vysokých škol, které se adí mezi ve ejné vysoké školy, jsou úst edními orgány státní správy 
Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. 
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Vysokoškolská samospráva se realizuje p edevším na VVŠ, je však možné o ní mluvit 

také v souvislosti s vysokými školami státními a soukromými. Okruh záležitostí spadajících 

pod vysokoškolskou samosprávu nalezneme v § 6 zákona o vysokých školách. Pat í sem 

p edevším vnit ní organizace škol, určování počtu p ijímaných uchazeč  o studium, 

podmínky pro p ijetí a rozhodování v p ijímacím ízení, rozhodování o právech a 

povinnostech student , ustavování samosprávných akademických orgán , hospoda ení a 

nakládání s majetkem či stanovení výše poplatk  spojených se studiem. Problematika 

poplatk  spojených se studiem, která je pro tuto práci stěžejní, tedy spadá do okruhu 

záležitostí autonomně spravovaných konkrétní školou, a jsou tedy stanovovány a vymě ovány 

v rámci vysokoškolské samosprávy. 

Vysokoškolská samospráva je spravována členy akademické obce. Ta je kromě student  

tvo ena i akademickými pracovníky35. Nejde však o všechny zaměstnance školy, ale jen ty, 

kte í vykonávají pedagogickou, výzkumnou, vědeckou, uměleckou nebo jinou tv rčí činnost. 

ůkademická obec realizuje svoji v li prost ednictvím akademických orgánu, které jí byly 

ustanoveny. Jako samosprávné orgány vysoké školy zákon chápe36: 

a) rektora37, který stojí v čele každé vysoké školy. Jmenuje ho a odvolává prezident 

republiky na návrh akademického senátu. Návrh se podává prost ednictvím ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy, ten také stanoví výši jeho mzdy. Funkční období je 

čty leté a tatáž osoba jej smí vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období na téže 

škole. Rektor jedná a rozhoduje ve věcech školy, nestanoví-li zákon jinak a zastupuje 

školu navenek. V určitém rozsahu je rektor zastupován prorektory, které sám jmenuje 

a odvolává. Prorektor m je zpravidla svě ena část agendy (zahraniční vztahy, vědecká 

činnost, koleje a menzy apod.). 

 

b) akademický senát, se skládá ze zástupc  jednotlivých fakult, a to jak z ad 

akademických pracovník , tak i student . Hlasy obou z nich mají p i hlasování stejnou 

váhu. Existují také tzv. „malé senáty“, které jsou voleny na jednotlivých fakultách, což 

                                                      
35  Akademickými pracovníky jsou profeso i, docenti, odborní asistenti, asistenti, lekto i a výzkumní a vývojoví 
pracovníci. 
36 PETR, Pavel a Radim KALABIS. Jak se dostat na vysokou školu? 1.vyd. Brno: Institut vzdělávání 
SOKRATES, 2008. 201 s. ISBN 978-80-86572-43-7. 
37 Formálně je titulovaný jako Její/Jeho Magnificence. 
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platí pouze pro vysoké školy univerzitního typu. Neuniverzitní mají pouze „velký 

senát“.38 

Senát je volen v p ímých volbách s tajným hlasováním na funkční období t í let. 

Minimální počet člen  je 11 a pro poměr platí, že studenti jsou v něm ze zákona 

zastoupeni nejméně z jedné t etiny, nejvíce však z jedné poloviny. Členství je 

neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana. 

Mezi hlavní funkce senátu pat í schvalování rozpočtu, kontrola využívání finančních 

prost edk , schvalování výroční zprávy o činnosti a o hospoda ení, jmenování a 

odvolání člen  vědecké rady a usnášení se nad návrhem kandidáta na rektora.39 

V p ípadě, že by bylo možné rozdělit moc samosprávných orgán  obdobně jako moc 

státní, pak: „proti rektorovi, který by byl orgánem moci výkonné, byť s výhradním 

právem zákonodárné iniciativy, by stál akademický senát jakožto orgán 

zákonodárný“40 

 

c) vědecká rada, se skládá z významných p edstavitel  obor , v nichž škola uskuteč uje 

svou činnost, a platí, že minimálně t etina člen  nesmí být p íslušníkem akademické 

obce dané školy. Členy rady jmenuje a odvolává rektor, který je jejím p edsedou.  

Úkolem rady je projednávání dlouhodobého záměru školy, schvalování studijních 

program  a p edevším vykonává p sobnost v ízení ke jmenování profesorem v 

habilitačním ízení41. 

 
d) disciplinární komise, je tvo ena z ad člen  akademické obce jmenovaných rektorem, 

p ičemž pro poměr akademických pracovník  a student  platí požadavek parity. 

Funkční období je nejvýše dvouleté.  

Disciplinární komise projednává a postihuje disciplinární p estupky student , nejsou-li 

zapsáni na žádné z fakult. Pokud jsou všichni studenti zapsáni na fakultách školy, 

disciplinární komise se nez izuje. 

 

Dalšími orgány vysokých škol definovanými zákonem jsou: 

                                                      
38 PETR, Pavel a Radim KALABIS. Jak se dostat na vysokou školu? 1.vyd. Brno: Institut vzdělávání 
SOKRATES, 2008. 201 s. ISBN 978-80-86572-43-7. 
39 § ř zákona o vysokých školách 
40 KUDROVÁ, Veronika. Poplatky spojené se studiem na vysokých školách. Brno, 2012. Rigorózní práce. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra správné vědy a správního práva. 
41 Habilitace je ízení vztahující se k udělení titulu docenta. 
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a) správní rada, jejíž členové nesmí být zaměstnanci dané školy, má nejméně devět 

člen , p ičemž počet musí být dělitelný t emi. Členy rady jmenuje a odvolává ministr 

tak, by v ní byli zastoupeni p edstavitelé ve ejného života, územní samosprávy a 

státní správy. 

Pravomocí správní rady je provádění dohledu nad majetkem školy. Dává souhlas 

k nakládání s podstatnými majetkovými hodnotami, vyjad uje se k záměru školy, 

k rozpočtu nebo k výroční zprávě. 

 

b) kvestor, vykonává p sobnost ve věcech hospoda ení a vnit ní správy. Jedná se o 

zaměstnance školy pod ízeného rektorovi, který jej jmenuje a odvolává. Kvestor není 

součástí akademické samosprávy. 

Je-li vysoká škola členěna na fakulty, pak i ony mají vlastní samosprávné a jiné orgány, 

s výjimkou správní rady, orgán m VVŠ obdobné. 
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3 Poplatky spojené se studiem 
 

Podle Listiny základních práv a svobod má občan právo, s ohledem na jeho schopnosti a 

možnosti společnosti, na bezplatné vysokoškolské vzdělání a to p edevším na VVŠ, p esto 

však i jim zákon o vysokých školách umož uje vybírat poplatky spojené se studiem. 

Poskytování bezplatného vysokoškolského vzdělání je tedy omezeno možnostmi 

společnosti, zejména těmi finančními. Ty jsou zásadní, protože ne všichni uchazeči o studium, 

kte í prokážou požadované schopnosti, mohou své právo na bezplatné vzdělání uplatnit. 

Možnosti společnosti v tomto ohledu souvisejí p edně s financováním studia, tedy náklady 

vynakládanými státem v souvislosti se studiem. Je proto žádoucí, aby student úspěšně ukončil 

studium co nejd íve a začal společnosti vracet vklad, který byl do něj vložen. Jako motivace 

k tomuto slouží zákonem udělena možnost VVŠ stanovit poplatky spojené se studiem, které 

jsou jakousi formou sankce za neúměrné prodlužování studia nad standardní dobu. 

Ustanovení zákona o vysokých školách, umož ující stanovení poplatk  souvisejících se 

studiem, tedy nelze považovat za porušení ústavního práva na bezplatné vzdělání, protože se 

v podstatě jedná o poplatky sankční, které mají motivovat k ádnému a včasnému ukončení 

studia. Kromě těchto sankčních poplatk  zákon umož uje stanovit také poplatek za úkony 

spojené s p ijímacím ízením a poplatek za studium v cizím jazyce.  

Poplatky spojené se studiem jsou upraveny § 5Ř zákona o vysokých školách. 

 

3.1 Základní pojmy 

3.1.1 Poplatek 

 Poplatek je pojmem finančního práva a pro tuto práci je pojmem stěžejním. Soustava 

poplatk  není stanovena pouze v jednom zákoně, který by taxativně vymezoval druhy 

poplatk , které lze vybírat. Poplatkové povinnosti jsou totiž obsaženy v zákonech 

vymezujících konkrétní druh poplatku a jeho náležitosti.42 Jak uvádí Mrkývka (2012), jedná 

se o zákonem stanovenou peněžitou dávku, nenávratnou, vybíranou státem nebo jinými 

ve ejnoprávními korporacemi za zákonem stanovené úkony jejich orgán . Na rozdíl od daně, 

jde o dávku nepravidelnou, vybíranou za určité protiplnění. 

Podle čl. 11 odst. 5 Listiny mohou být daně a poplatky ukládány jen na základě zákona. 

To znamená, že ani úst ední orgány státu, ani orgány samosprávy nejsou kompetentní 
                                                      
42 BůKEŠ, Milan et al. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. K. Beck, 2012. 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7. 
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rozhodovat o zavedení poplatk  nebo jejich výši formou na ízení či vyhlášek. V určitých 

zákonech jsou tedy stanoveny p íslušné orgány vybírající dané poplatky a dále jsou vymezeny 

okolnosti, za jakých je lze požadovat a také jsou specifikovány povinné subjekty. Vybírání 

poplatk  je tak omezeno textem p íslušného zákona a poplatky mohou být vybírány pouze 

v p ípadě, že jim to zákon dovoluje a to v limitech zákonem stanovených. Poplatková 

povinnost tak nesmí být stanovena nad rámec zákonného zmocnění a nelze ji odpustit na 

základě uvážení daného orgánu.  

Je d ležité dávat pozor, abychom poplatek nep irovnávali k dani. Poplatek se od daně liší 

svou nepravidelností a nárokem na protiplnění a nelze je ani zamě ovat se 

soukromoprávní cenou, protože je vybírán, jen stanoví-li to zákon. 

Mluvíme-li o poplatcích souvisejících s VVŠ nalezneme zákonem stanovené podmínky, 

za kterých m že škola poplatek vymě it sama. ůvšak na rozdíl od soukromých vysokých škol, 

které mají úplně „volnou ruku“, jak p i určování výše, tak i druhu poplatku, protože SVŠ smí 

stanovit poplatek témě  za cokoliv, VVŠ jsou limitovány. Nap íklad u poplatku za 

prodlouženou dobu studia je zákonem stanovena nejnižší možná výše tohoto poplatku, u 

poplatku za úkony spojené s p ijímacím ízením a u poplatku za další studium je škola 

omezena maximální možnou částkou. Jsou zde ale také dva typy poplatk , u kterých není 

VVŠ nijak omezována, a to u poplatku za studium v bakalá ském, magisterském nebo 

doktorském studiu v cizím jazyce a poplatku za prodlouženou dobu studia. 

 

Konstrukční prvky poplatku 

K vymě ení poplatku je pot eba znát jeho konstrukční prvky. Podle Bakeše (2012) mezi 

konstrukční prvky adíme subjekt, objekt, osvobození, základ a sazbu poplatku a splatnost 

poplatku, které používá pro jednotlivé druhy poplatk . Jde-li o poplatky spojené se studiem, 

p idáme k těmto element m ještě okamžik vzniku poplatkové povinnosti a funkci, kterou má 

poplatek plnit, uváděné doktorkou Kudrovou.43 

V p ípadě poplatk  spojených se studiem je subjektem poplatník, tedy fyzická nebo 

právnická osoba, které vnikla povinnost zaplatit poplatek. Protože právo na vzdělání p ísluší 

pouze osobám fyzickým, jsou právnické osoby jako subjekt poplatkové povinnosti vyloučeny. 

                                                      
43 KUDROVÁ, Veronika. Poplatky spojené se studiem na vysokých školách. Brno, 2012. Rigorózní práce. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra správné vědy a správního práva. 
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Subjektem m že být buď uchazeč o studium, v p ípadě účtování poplatk  za p ijímací ízení, 

nebo student, u ostatních poplatk . 

Objekt se u jednotlivých druh  poplatk  liší. Záleží co je obsahem, nap . možnost 

studovat v cizím jazyce u poplatk  za studium. 

U osvobození se jedná o situace, za nichž není určitý subjekt povinen uhradit poplatek za 

p edem stanovených podmínek. U poplatk  spojených se studiem existuje možnost 

osvobození od placení pro konkrétní subjekt v dané situaci. Podle zákona o vysokých školách 

m že rektor, s p ihlédnutím k studijním výsledk m a sociální situaci, p i rozhodování o 

žádosti o p ezkoumání rozhodnutí o vymě ení poplatku spojeného se studiem poplatek snížit, 

odložit termín splatnosti nebo dokonce poplatek prominout.44 

Ke stanovení výše poplatku je zapot ebí znát základ a sazbu poplatku. Sazba m že být 

procentní nebo pevná. V p ípadě poplatk  spojených se studiem se setkáváme se sazbou 

procentní, u níž je pot eba stanovit základ. Ten stanovuje každoročně MŠMT, nejpozději do 

konce ledna. Zákonem jsou stanoveny limity a samospráva vysoké školy pak za těchto 

podmínek určuje sazbu daného druhu poplatku. 

Splatnost poplatku vymezuje okamžik, do kdy je subjekt povinen poplatek zaplatit. 

Splatnosti p edchází okamžik vzniku poplatkové povinnosti, tedy okamžik naplnění skutkové 

podstaty daného poplatku. 

Poplatky spojené se studiem jsou p íjmem pro vysokou školu, proto za hlavní funkci 

poplatku považujeme funkci fiskální, jejímž účelem je zajištění p íjm  státu nebo 

ve ejnoprávních korporací, kterou vysoká škola je. ůvšak dle zákona jsou poplatky p íjmem 

stipendijního fondu, mimo poplatky za studium v cizím jazyce, proto nelze tuto fiskální 

funkci p iznat.45 Tyto p íjmy jdou dále student m a jsou vypláceny formou stipendií, nejsou 

tedy použity k financování běžného chodu školy.  Další funkcí je funkce regulační, jejímž 

úkolem je regulovat počty student , aby nedocházelo ke komplikacím, nap . určování 

poplatk  za prodlouženou dobu studia, proto, aby si studenti zbytečně neprodlužovali 

obvyklou dobu studia. 

 

3.1.2 Studium na vysoké škole 

Dalším klíčovým pojmem z hlediska poplatk  spojených se studiem na vysokých školách 

je studium. Studiem se získává vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného studijního 

                                                      
44 § 58 odst Ř zákona o vysokých školách 
45 KOPEČKOVÁ, Barbora. Poplatky za studium na českých vysokých školách: srovnávací studie. Brno, Ň01ň. 
Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra správní vědy a správního práva. 
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programu podle studijního plánu ve stanovené formě studia. Studium m žeme rozdělit do 

několika fází: 

1. P ijímací ízení – je zahájeno doručením p ihlášky ke studiu škole uskuteč ující daný 

studijní program. Jde o správní proces upravený zákonem o vysokých školách46, kde 

dochází k rozhodnutí o p ijetí či nep ijetí uchazeče o studium ke studiu. O p ijetí 

rozhoduje rektor (u p ijetí k programu, který uskuteč uje vysoká škola) nebo děkan (v 

p ípadě rozhodování o p ijetí ke studijnímu programu uskuteč ovaného fakultou). Je-

li rozhodnuto o p ijetí ke studiu, vzniká uchazeči jeho sdělením právo na zápis do 

studia. V p ípadě, že uchazeč p ijat není, má právo využít ádný opravný prost edek, 

v tomto p ípadě žádost o p ezkum rozhodnutí adresovanou orgánu, který rozhodnutí 

vydal. 

2. Zahájení studia – je jedním z d ležitých okamžik  pro účely této diplomové práce. 

Studium je zahájeno dnem zápisu uchazeče o studium, nebo také dnem opětovného 

zápisu do studia osoby, které bylo studium p erušeno (v souvislosti s těhotenstvím, 

porodem či rodičovstvím).  

3. Ukončení studia – je dalším d ležitým okamžikem. Studium je ádně ukončeno dnem, 

kdy byla vykonána p edepsaná státní zkouška nebo její poslední část. Za jiné než 

ádné ukončení studia se považuje zanechání studia, nesplnění stanovených požadavk  

studentem, odnětí nebo zánik47 akreditace studijního programu či vyloučení48 ze 

studia.  

P i dobrovolném zanechání studia je považováno za den ukončení den, kdy bylo škole 

nebo fakultě doručeno písemné prohlášení studenta o ukončení studia. Jestliže nebyly 

splněny požadavky vyplývající ze studijního a zkušebního ádu pro daný studijní 

program, není den ukončení studia určen zákonem, ale p ímo ve studijním nebo 

zkušebním ádu. P i odnětí akreditace je dnem ukončení studia den, kdy uplyne lh ta 

stanovena v rozhodnutí MŠMT. Zanikne-li studijnímu programu akreditace, je dnem 

končení studia den, ke kterému VVŠ oznámila zrušení programu nebo den, k němuž 

udělená akreditace skončila. 

Znát p esný den zahájení a ukončení studia a zp sob jakým bylo studium ukončeno je 

v p ípadě poplatk  spojených se studiem klíčové, zejména pro poplatek za prodlouženou dobu 

                                                      
46 § 50 zákona o vysokých školách 
47 § Ř0 odst. 4 zákona o vysokých školách 
48 § 65 odst. 1 písm. C) nebo §67 
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studia, pro poplatek za další studium a pro poplatek za prodlouženou dobu studia v dalším 

studiu. Podrobněji se této problematice budeme věnovat níže v kapitole 3. 2. 2. 

 

Přestup 

Mluvíme-li o ukončení studia, za zmínku také stojí možnost ukončení studia p estupem. 

Tento zp sob ukončení totiž zákon o vysokých školách neupravuje, p estože je velmi často 

studenty využíván.  

ůč se jedná o poměrně běžný jev, který už zákon o vysokých školách obsahoval, byl 

tento institut ze zákona vy azen. Možnost p estupu byla zakotvena již v zákoně č. ňř/1řŘ0 

Sb., o vysokých školách49, avšak v novelizaci zákona z roku 1990, ani v aktuálním znění 

institut právní oporu nenalézá. P esto je mnohdy vysokými školami uskuteč ován a 

upravován.50 Dle mého názoru, by tedy bylo vhodné, kdyby zákonodárce reagoval na praxi a 

institut p estupu p ímo v zákoně o vysokých školách upravil. Pak by bylo jednodušší určit, 

zda bude či nebude studentovi uznána odstudovaná doba v p edchozím jinak než ádně 

ukončeném studiu. V současnosti je v některých p ípadech studium p i p estupu ukončeno 

jinak než ádně s využitím postupu, v tom p ípadě odstudovaná doba v p edchozím jinak než 

ádně ukončeném studiu vznikne. Naproti tomu v jiných p ípadech je p estup realizován 

pouze jakousi zákonem neupravenou změnou studia. Pak se z pohledu zákona o vysokých 

školách stále jedná o totéž studium a odstudovaná doba v p edchozím jinak než ádně 

ukončeném studiu nevznikne. 

3.1.3 Uchazeč o studium a student 
Subjektem poplatku spojeného se studiem na VVŠ m že být jen uchazeč o studium a 

student. Uchazeč o studium je subjektem poplatku za úkony spojené s p ijímacím ízením, u 

zbylých druh  poplatk  spojených se studiem je subjektem student. Studentem se uchazeč o 

studium stává, jak již bylo ečeno, v den zápisu do studia. Studentem se m že stát jen uchazeč 

                                                      
49 § 38 (4) Studentovi lze povolit přestup na příbuzný studijní obor téže fakulty nebo vysoké školy, popřípadě na 
stejný nebo příbuzný studijní obor jiné fakulty nebo vysoké školy, popřípadě na jinou formu řádného studia 
stejného studijního oboru. Tomuto studentovi lze započítat vykonané zkoušky. 
50  Nap . Směrnice Ekf ke studiu v doktorských studijních programech, která stanoví také jednací ád oborových 
rad VŠB-TUO v čl. ň institut p estupu zmi uje: 
 b) Děkan EkF na návrh předsedy OR po vyjádření školitele schvaluje přestup z jedné formy studia do jiné formy 
studia (prezenční, distanční, kombinovaná).  
c) Se souhlasem předsedů příslušných OR může po schválení děkanem EkF student přestoupit v rámci EkF z 
jednoho studijního oboru do jiného studijního oboru.  

d) Jde-li o přestup mezi fakultami VŠB-TUO nebo mezi různými vysokými školami, je navíc oproti postupu dle 

odst. 1, písm. b) nutný také souhlas děkanů příslušných fakult.  
e) Týká-li se přestup dle odst. 1, písm. b) až d) studenta, který pobíral nebo má po přestupu pobírat stipendium, 
je nutné i vyjádření vedoucích příslušných kateder.  
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o studium, který dosáhl úplného st edního nebo úplného st edního odborného vzdělání. 

V p ípadě studia na vysoké škole z oblasti umění se setkáváme s výjimkami.51 

3.1.4 Doba studia 

Podle doktorky Kudrové52 je vzdělávání na vysokých školách bezplatné, ale jen pro 

studenty, tedy p ímé poživatele tohoto statku, kterým vysokoškolské vzdělávání je. Pro 

občany ČR, jako da ové poplatníky, je financování VVŠ poměrně dost nákladné. Tendencí 

státu tedy je, aby bylo studium úspěšně ukončeno v co možná nejkratším čase. Tím je 

umožněno, aby vložená investice státu do studentova vzdělání byla relativně nejnižší, a aby co 

nejd íve začal prost ednictvím výkonu povolání investici státu vracet. 

S tím souvisí pojem standardní doba studia. Standardní dobu studia má p edepsanou 

každý studijní program a nalezneme ji v rozhodnutí o udělení akreditace. Během ní, by mělo 

dojít k úspěšnému ukončení studia. U bakalá ských studijních program  je standardní doba 

studia včetně praxe nejméně t i a nejvýše čty i roky. Standardní doba u magisterského 

studijního programu navazujícího na bakalá ský činí nejméně jeden a nejvíce t i roky. 

Nejčastěji se vyskytují dvouleté magisterské studijní programy. V p ípadě, že se jedná o 

magisterský studijní program, který nenavazuje na bakalá ský, je standardní doba studia 

nejméně čty i a nejvýše šest rok . Doktorské studijní programy zamě ené na bádání trvají 

nejméně t i a nejvýše čty i roky.53 

Pro účely poplatk  spojených se studiem na VVŠ je d ležité rozlišovat studium řádné a 

studium další. Není-li student absolventem bakalá ského nebo magisterského programu a 

jedná se o studium bakalá ské nebo navazující magisterské, jde o studium ádné. V p ípadě 

studia magisterského programu nesmí být student absolventem magisterského studijního 

programu. Ostatní bakalá ské a magisterské programy studované absolventem ádného studia 

jsou považovány za studia další. 

 

                                                      
51 § 48 zákona o vysokých školách 

(1) Podmínkou p ijetí ke studiu v bakalá ském a magisterském studijním programu je dosažení úplného 
st edního nebo úplného st edního odborného vzdělání. Ke studiu v oblasti umění mohou být p ijati též uchazeči s 
vyšším odborným vzděláním poskytovaným v konzervato ích. Podmínkou p ijetí ke studiu v magisterském 
studijním programu, který navazuje na bakalá ský studijní program, je rovněž ádné ukončení studia v 
bakalá ském studijním programu. 
(2) Ke studiu v oblasti umění mohou být výjimečně p ijati též uchazeči bez dosažení úplného st edního nebo 
úplného st edního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervato ích. 
52 KUDROVÁ, Veronika. Poplatky za studium nejsou školným. [online] Dostupné z: 
http://is.muni.cz/www/108125/10291954/Poplatky_za_studium_nejsou_skolnym_-_Universitas_2-2010.pdf 
53 § 45- § 47 zákona o vysokých školách 
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3.2  Druhy poplatků spojených se studiem 

Poplatky spojené se studiem upravuje zákon o vysokých školách, konkrétně v § 5Ř. 

Poplatk  je pět a pat í sem poplatek za úkony spojené s p ijímacím ízením, poplatek za 

prodlouženou dobu studia, poplatek za další studium, poplatek za prodlouženou dobu 

v dalším studiu a poplatek za studium v bakalá ském, magisterském nebo doktorském 

studijním programu v cizím jazyce. V praxi se ale m žeme setkat i s jinými druhy poplatk , 

které vysoké školy účtují54. Dle Ústavy mohou být poplatky ukládány pouze na základě 

zákona, proto je na místě označit tuto praxi za protiprávní.55 Zákon se vztahuje i na poplatky 

na soukromých vysokých školách, ty však nejsou p edmětem této diplomové práce. 

Výše jednotlivých poplatk  se odvíjí od základu, který každoročně určuje MŠMT. Podle 

zákona o vysokých školách je základem 5% z pr měrné částky p ipadající na jednoho 

studenta z celkových neinvestičních výdaj  poskytnutých VVŠ ministerstvem ze státního 

rozpočtu. Základ musí ministerstvo vyhlásit do konce ledna kalendá ního roku a platí pro 

akademický rok započatý v tomto kalendá ním roce. K výpočtu základu se používají údaje za 

uplynulý kalendá ní rok.56 

 

Tabulka 3.1: Výše základu od roku 2010 do roku 2014 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Výše 

poplatku 
Ňř5Ň Kč Ňř57 Kč ŇŘ01 Kč Ň666 Kč ŇŘ1ř Kč 

Zdroj: MŠMT 

Tabulka 2 nám ukazuje, jak se v pr běhu posledních pěti let měnila výše základu pro 

stanovení poplatk  spojených se studiem. M žeme vidět, že nejnižší částka byla stanovena 

v lo ském roce Ň01ň, kdy byl základ o 15ň Kč nižší než v letošním roce.  

Výši poplatk  spojených se studiem je VVŠ povinna stanovit p ed termínem podání 

p ihlášek pro následující akademický rok. 

                                                      
54 Školy si mohou účtovat poplatky nap íklad za r zné administrativní činnosti. Poplatky stanovují za vydávání 
pr kazu ISIC, uznání p edmět  absolvovaných na jiné škole, kopie diplom , dodatek k diplomu, dodatečný zápis 
do semestru atd. Částky za tyto úkony jsou r zné, záleží na d ležitosti a administrativní náročnosti. 
55 KUDROVÁ, Veronika. Poplatky spojené se studiem na vysokých školách. Brno, 2012. Rigorózní práce. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra správné vědy a správního práva. 
56 § 58 odst. 2 
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Každému z uvedených poplatk  se budu věnovat samostatně, p ičemž se vždy pokusím o 

popis konstrukce daného poplatku a o poukázání na možné nejasnosti, které by mohly 

z úpravy obsažené v zákoně o vysokých školách či vnit ním p edpisu VVŠ plynout. 

 

3.2.1 Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 

Poplatek za úkony spojené s p ijímacím ízením je součástí úpravy zákona o vysokých 

školách, který umož uje vysoké škole tento poplatek požadovat a to  maximálně ve výši Ň0 % 

ze základu57.  

P ijímací ízení na vysokou školu je považováno za správní ízení, proto nem žeme 

uvažovat o porušení ústavního práva na bezplatné vzdělání, neboť se jedná o jednorázový 

poplatek za úkon v tomto ízení. Kromě možnosti tento poplatek vymě it, zákon vysoké škole 

umož uje, aby ho v bec nezavedla. Rozhodování o poplatku za úkony spojené s p ijímacím 

ízením je ponecháno samosprávě vysoké školy, která tuto problematiku eší ve svém 

vnit ním p edpise, konkrétně ve statutu školy. Většinou zde ale nenajdeme p esně určenou 

částku, nýbrž jen zp sob, kterým výši určíme nebo pramen, kde částku zjistíme. Dle mého 

názoru není pevná částka ve statutu vysokých škol určena záměrně, neboť aby částka 

odpovídala aktuálním podmínkám, musel by být vnit ní p edpis často měněn a jelikož změny 

ve vnit ním p edpisu musejí být registrovány MŠMT, bylo by to nepraktické.  

Subjekt poplatku za úkony spojené s p ijímacím ízením je rozdílný od ostatních a je jim 

uchazeč o studium, v ostatních p ípadech m že být subjektem jen student. Vysoká škola je 

tento poplatek oprávněna vybírat v souvislosti s ne p íliš nízkými náklady na p ijímací ízení, 

které školám vznikají, když počet uchazeč  o studium p evyšuje možnosti společnosti toto 

vzdělání bezplatně poskytnout. Objektem poplatku za úkony spojené s p ijímacím ízením 

jsou právě úkony spojené s p ijímacím ízením. Jde tedy o poplatek v klasickém smyslu, který 

napl uje všechny užívané definice poplatku. Co zákon o vysokých školách neupravuje, je 

možnost osvobození od poplatku za úkony spojené s p ijímacím ízením. Jelikož vysoká škola 

nemá povinnost, ale pouze možnost, ve své samosprávné p sobnosti tento poplatek stanovit, 

lze uvažovat o možnosti vymezení okruhu osob nebo skutečností, se kterými bude spojena 

možnost osvobození od úhrady poplatku.  

Hlavní funkce poplatku je regulační. Poplatek má redukovat počty p ihlášek poslaných 

uchazeči o studium, kte í si podávají více p ihlášek, a teprve na základě výsledk  p ijímacího 

ízení se rozhodují, na jakou z daných škol p jdou studovat. Jde o snahu snížit počty 

p ijímaných p ihlášek, aby nedocházelo k zahlcování škol. 
                                                      
57 § 5Ř odst. 1 zákona o vysokých školách 
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V souvislosti s poplatkem za p ijímací ízení m žeme narazit na problém. V p ípadě 

některých fakult dochází k p ijímání uchazeč  na základě p ijímacích zkoušek po ádaných a 

vyhodnocovaných subjekty odlišnými od vysoké školy. Doktorka Kudrová58 tuto praxi 

nazývá nezákonnou. V p ípadě, že se uchazeč o studium hlásí na fakultu59 využívající pro 

p ijímací ízení Národní srovnávací zkoušky společnosti Scio, zaplatí za p ihlášku více, než 

by zaplatil na fakultě, která si p ijímací zkoušky zabezpečuje sama. Uchazeč zaplatí poplatek 

za p ijímací ízení fakultě, který sice odpovídá zákonem stanovené výši (max. 20 % základu), 

ale navíc musí vynaložit další finanční prost edky společnosti Scio za vykonání p ijímacích 

zkoušek. Celkový poplatek, který uchazeč musí za p ijímací ízení zaplatit, tak m že i 

několikanásobně p evýšit stanovený limit.60,61 

3.2.2 Poplatky za studium na veřejné vysoké škole 

Mezi poplatky za studium na VVŠ lze za adit několik druh  poplatk . Pat í sem poplatek 

za delší studium (§ 5Ř odst. ň zákona o vysokých školách), poplatek za další studium (§ 58 

odst. 4 zákona o vysokých školách) a poplatek za cizojazyčné studium (§ 58 odst. 5 zákona o 

vysokých školách). Subjektem u těchto poplatk  je pouze student vysoké školy.  

 

Poplatek za studium v cizím jazyce 

U poplatku za p ijímací ízení je VVŠ dána možnost tento poplatek účtovat, avšak 

v p ípadě poplatku za studium v bakalá ském, magisterském nebo doktorském studijním 

programu v cizím jazyce má škola zákonem stanovenou povinnost tento poplatek vymě it. 

Subjektem poplatku za cizojazyčné studium je student studující obor vyučovaný v cizím 

jazyce. Objektem poplatku je studium, které je akreditované jako cizojazyčné. Jak již bylo 

ečeno, poplatek za studium v cizím jazyce VVŠ stanovit musí a nelze zvažovat možnost 

úpravy osvobození od poplatku vnit ním p edpisem. Chtěla-li by škola některého studenta, 

jemuž finanční situace toto studium neumož uje, zbavit povinnosti poplatek platit, m že 

studentovi veškeré uhrazené prost edky kompenzovat prost ednictvím stipendia. Student tedy 

musí poplatek uhradit. Oprostit ho od něj není ze zákona možné, ale m že dostat finanční 

prost edky, které mu jeho vklad vyrovnají. 
                                                      
58 KUDROVÁ, Veronika. Poplatky spojené se studiem na vysokých školách. Brno, 2012. Rigorózní práce. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra správné vědy a správního práva. 
59 Seznam fakult využívajících p i p ijímacím ízení Národní srovnávací zkoušky nalezneme na stránkách 
společnosti Scio : www.scio.cz/nsz/fakulty-vs.asp 
60 HRADILOVÁ, Jana. Ústavní právo na vzdělání a jeho promítnutí do zákona o vysokých školách. Brno, Ň01Ň. 
Bakalá ská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra správní vědy a správního práva. 
61  Takovéto p evýšení si p esněji ukážeme na p íkladu u vysokých škol v kapitole 4. 
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Poplatek za studium v cizím jazyce se od ostatních dvou poplatk  za studium liší 

v několika znacích. Zákon vysoké škole ukládá povinnost účtovat jej vždy, nestanovuje ale 

maximální, ani minimální výši poplatku. Výše poplatku je ponechána na rozhodnutí dané 

VVŠ a spolu se splatností a formou úhrady jí podle zákona VVŠ stanovuje ve svém statutu. 

Výše poplatku se u některých VVŠ v praxi pohybuje i okolo 300 000 Kč. Domnívám se, že 

tato výše souvisí s výší náklad  na poskytnutí této služby, proto nemá rozpočtové určení jako 

ostatní poplatky spojené se studiem a je zde možnost využít jej jinak než na výplatu stipendií. 

Jsou-li získané finanční prost edky použity k úhradě náklad , je funkce poplatku za studium 

v cizím jazyce stanovena jako úhradová. Vzhledem k povaze poplatku jej lze označit za 

školné. Poplatek pozbývá sankční charakter, který mají poplatek za další a delší studium, a 

kterým dochází k sankciování nestandardního pr běhu studia. Student studující v cizím jazyce 

platí za jemu poskytovanou službu. 

 

Poplatek za prodlouženou dobu studia62 

Studuje-li student p íslušný studijní program po dobu delší než je standardní doba studia 

zvětšená o jeden rok v bakalá ském nebo magisterském studijním programu, vymě í mu VVŠ 

poplatek za prodlouženou dobu studia. Výše poplatku činí nejméně jedenap lnásobek základu 

stanoveného MŠMT za každých dalších šest měsíc  započatých nad zákonným limitem. Na 

základě zákona se do doby studia započtou i další studia v bakalá ských a magisterských 

studijních programech, která tomuto p edcházela a byla ukončena jinak než ádně. Právě tato 

část ustanovení m že v praxi p sobit největší problémy se stanovováním, zda už jde o 

prodlouženou dobu studia nebo se ještě nenaplnily zákonné podmínky. Zákon upravuje 

možnost souběžných studií. V p ípadě, že student studoval ve studijních programech, které 

nebyly ukončeny ádně, a v aktuálním studijním programu souběžně, tato období se do doby 

studia započítávají pouze jednou.  

Každopádně je z ejmé, že záměrem zákonodárce je p ispět ke zvýšení odpovědnosti 

student  p i zahájení studia a vést je k úspěšnému dokončení. Nebude-li tomu tak a student 

započne více studií, která ádně nedokončí, bude za své jednání postihnut tím, že se doba 

neúspěšných studií započítá do aktuálního studia. 

                                                      
62§ 5Ř odst. ň zákona o vysokých školách 
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Od dubna lo ského roku je účinné ustanovení týkající se student  – rodič . Podle toho 

ustanovení se od celkové doby studia vypočtené dle § 5Ř odst ň. zákona o vysokých školách 

nejd íve odečte uznaná doba rodičovství.  

 

Poplatek za další studium63 

Poplatek je stanoven, studuje-li absolvent bakalá ského nebo magisterského studijního 

programu v dalším bakalá ském nebo magisterském studiu. Výše poplatku dle zákona činí 

nejvýše základ stanovený MŠMT za každý další započatý jeden rok studia. Problematickým 

se m že zdát ustanovení stanovující výjimky, na něž se poplatková povinnost nevztahuje. 

V p ípadě, že absolvent bakalá ského studijního programu studuje v navazujícím 

magisterském programu, nebo jde-li o souběh dvou a více ádných studijních program  

nep esahující standardní dobu studia programu jednoho, poplatek za další studium vymě en 

není. 

Za samostatný druh poplatku spojeného se studiem lze považovat, ač není zákonem o 

vysokých školách samostatně vymezen, poplatek za prodlouženou dobu studia v dalším 

studiu. Tato situace nastává, studuje-li student v dalším studijním programu a p ekročí v něm 

standardní dobu studia. Pokud by tyto okolnosti nastaly, použije se poslední věta § 58 odst. 4 

zákona o vysokých školách, která odkazuje na p edešlý odst. ň, upravující poplatky za 

studium delší.  

 

3.2.3 Školné 

Jedním ze zp sob  financování vysokých škol je školné. Je využívaný p edevším 

v zahraničí, ale i u nás se s ním setkáme, na soukromých vysokých školách. V poslední době 

však probíhají diskuse o jeho zavedení i na VVŠ. Každoročně dochází ke snižování rozpočtu 

pro VVŠ a zárove  roste poptávka po vysokoškolském vzdělání, proto je pot eba zvýšit 

p ísun financí do rozpočt  vysokých škol.  

V současnosti systém v oblasti VVŠ funguje velmi neefektivně. Každý občan platí do 

systému finanční prost edky bez ohledu na to, zda a jaké služby v oblasti vzdělání mu byly 

poskytnuty a v jaké kvalitě. Také poskytovatel dostává finance bez ohledu na to, v jaké 

                                                      
63 § 5Ř odst. 4 zákona o vysokých školách 
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kvalitě službu odvedl. Systém školného by byl efektivnější p edevším v ohledu p i azení 

náklad  p ímo osobě, která tuto službu čerpá, a plynou jí tedy výnosy ze vzdělání.64 

Po roce 1řŘř došlo v ČR k rozvoji terciárního vzdělávání, jehož hlavním zdrojem pro 

financování je stále státní rozpočet. Jendou z cest zvyšování kvality a rozší ení možností 

vysokého školství je zavedení spoluúčasti student  na financování studia prost ednictvím 

školného. Státní rozpočet je nep íznivě ovliv ován stále rostoucím počtem student  vysokých 

škol. Výdaje vysokých škol jsou čím dál tím větší, avšak možnosti vlády poskytnout vysokým 

školám větší podíl ze státního rozpočtu jsou značně omezeny. Finanční situace vysokých škol 

je v kritickém stavu a situace v našem vysokém školství je z dlouhodobého hlediska 

neúnosná, protože rostoucí počet student  není vyvažován r stem p íspěvk . Školné by mělo 

p inést vyšší efektivnost, jelikož by bylo hrazeno p ímo tím, kdo službu čerpal, tomu, kdo mu 

vzdělání umožnil. 

V grafu se m žeme p esvědčit o neustále se zvyšujícím počtu student  vysokých škol 

v ČR. Údaje se týkají počtu student  na všech typech studijních program  terciárního 

vzdělání, tj. bakalá ského, magisterského i doktorského, soukromých i ve ejných vysokých 

škol. V roce 2001 studovalo na vysokých školách celkem Ň1ř Ň06 student  a v roce 2010 se 

počet vysokoškolák  témě  zdvojnásobil, poté došlo k obrácení trendu a počet student  klesá. 

S r stem počtu vysokoškolských student  docházelo i k r stu jejich absolvent . V roce 2001 

absolvovalo vysokou školu okolo ň0 tis. student , zatímco v roce 2010 jich bylo skoro 88 tis., 

témě  trojnásobek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
64 DLOUHÁ, Petra. Teorie lidského kapitálu a návratnost investic do vzdělání. 13. mezinárodní konference: 
Teoretické aspekty ve ejných financí. [Online] Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 
Katedra ve ejných financí. Dostupné z: http://kvf.vse.cz/storage/1218125094_sb_dlouhpetra.pdf 
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Graf 3.1: Počet studentů na vysokých školách 

 

Zdroj: vlastní zpracování65 

 

Školné by pro vysoké školy znamenalo další zdroj p íjm , s nimiž mohou volně nakládat 

podle svých pot eb. S tím souvisí lepší plánování, strategie a větší svoboda v rozhodování o 

finančních výdajích. 

Dalším z d vod  pro zavedení školného je docílení větší motivace student  ke studiu. 

Poněvadž si student bude sám p ispívat na vzdělání, bude se studiu více věnovat a bude 

požadovat kvalitnější vzdělání. Vzdělanější a schopnější absolventi dostanou možnost na lepší 

uplatnění po ukončení studia, vyšší p íjem a tím budou mít více prost edk  k úhradě dlužného 

školného. 

Školné by rovněž p ispělo k odstranění v současnosti velmi populárního jevu, kdy student 

nastoupí na více škol, aby si následně vybral tu správnou. Zavedení školného by studenta 

donutilo p edem se rozmyslet, kterou vysokou školu bude chtít studovat, a tím nebude zabírat 

místo jiným student m. To samé vzniká p i prodlužování studia za účelem delšího výhodného 

                                                      
65 MŠMT. Výroční zprávy jednotlivých let. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-
skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1 
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studentského života. Školné by tedy mělo p sobit jako motivace k racionální volbě 

studovaného oboru a zvýšenému úsilí p i studiu ze strany student .66 

Školné by se p edevším mělo stát dodatečným zdrojem finančních prost edk  vysokých 

škol. Ty jej mohou využít pro poskytnutí kvalitnějšího vzdělání. Školné by oslabilo vysokou 

míru závislosti VVŠ na p íjmech od státu a aspo  částečně by srovnalo velké rozdíly ve 

struktu e zdroj  soukromých a ve ejných vysokých škol. 

Další argument, který mluví pro zavedení školného, souvisí s dnešní úrovní globalizace. 

Český student získá vysokoškolský titul „zadarmo“ doma, následně ale odjede za prací do 

zahraničí, čímž ochudí domácí ekonomiku o da ové p íjmy z platu vysokoškolského 

absolventa a další výhody. Školné by mělo být také informací o kvalitě vnímané uchazeči o 

studiu na dané škole a p evisu poptávky nad nabídkou konkrétní školy. Kvalitnější škola si 

bude moci účtovat vyšší školné, a tak získá i více prost edk  na sv j rozvoj. Někdo m že 

namítat, že školné by se platilo i na nekvalitních školách, avšak bez zavedení školného tlak na 

kvalitu nevznikne a kvalita neporoste.67 Napadá mě však otázka: „Zlepšily by školy za p ijaté 

školné kvalitu svých služeb, nebo by se spokojily s tím, co nabízejí a jen by zvyšovaly své 

p íjmy?“ O tom m žeme jen polemizovat. 

Mluvíme-li o možnosti zavedení školného na českých VVŠ, musíme zmínit také 

argumenty mluvící proti. Jak již bylo ečeno, vysokoškolské vzdělání produkuje kladnou 

externalitu. Zavedením školného by mohlo dojít ke snížení počtu student  na vysokých 

školách, a tím i ke snížení kladných externalit, které jsou prospěšné pro celou společnost. 

Kladné externality jsou tedy jedním z argument  proti finanční spoluúčasti student . 

Dalším problémem je určitá nedostupnost terciárního vzdělání pro sociálně slabší osoby. 

I bez placení školného nese student vysoké náklady spojené se studiem (studijní materiály, 

ubytování a další související náklady). Nedokončil-li by student studium úspěšně, ztratil by 

několik let, kdy mohl dostávat plnohodnotný p íjem a k tomu by byl nucen hradit dluh vysoké 

škole, zp sobený povinností hradit školné. Mladý člověk si bude muset dob e rozmyslet, jestli 

se mu studium vysoké školy vyplatí nebo dá p ednost zaměstnání.68 

                                                      
66 Dagmar Navrátilová: školné p inese v dlouhodobém horizontu vice výhod než nevýhod. [Online 10-12-2010] 
Dostupné z:http://www.finance.cz/zpravy/finance/291848-dagmar-navratilova-skolne-prinese-v-dlouhodobem-
horizontu-vice-vyhod-nez-nevyhod/ 
67 Munich Daniel. Neviditelná ruka školného. [Online] Dostupné z: http://blog.aktualne.cz/blogy/daniel-
munich.php?itemid=10073 
68MICHÁLKOVÁ, Anna. Možnosti financování studia. Praha, Ň01ň. Bakalá ská práce. Vysoká škola 
ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví. 
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O školném by se, dle mého názoru, dalo hovo it v p ípadě VVŠ u kurzu celoživotního 

vzdělávání. Jde o programy celoživotního vzdělávání, které je orientované zájmově nebo na 

výkon povolání. Účastníci těchto kurz  nejsou podle zákona o vysokých školách studenty, 

proto poplatek, který za kurz hradí, nelze brát za poplatek spojený se studiem, ale spíše jako 

školné.69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
69 Kurzy celoživotního vzdělávání jsou dvouleté kurzy bakalá ského typu, p i jehož ukončení účastníci získají 
osvědčení. Úspěšní absolventi mají možnost po dokončení kurzu p ihlásit se k pokračování v bakalá ském 
vysokoškolském studiu, p ičemž zákon škole umož uje uznat kredity z celoživotního kurzu, pot ebné k ádnému 
ukončení bakalá ského studia, a to v rozsahu určeném vnit ními p edpisy školy. Poté se účastník stává studentem 
dle zákona a m že studium dokončit s titulem Bc. Školy tyto kurzy mohou nabízet i bezplatně.  
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4 Srovnání regulace poplatků spojených se studiem na vybraných 
školách 

 

Pro praktickou část své diplomové práce jsem si vybrala VVŠ sídlící v Ostravě. Jedná se 

o Vysokou školu bá skou – Technickou univerzitu Ostrava (dále je „VŠB-TUO“) a 

Ostravskou univerzitu (dále jen „OU“). V této kapitole budu srovnávat regulaci poplatk  

spojených se studiem na těch to dvou školách. Zamě íme se na to, jakým zp sobem tyto školy 

implementovaly na ízení zákona o vysokých školách do svých vnit ních p edpis  a zda 

dodržují zákonem stanovené výše poplatk . U každého druhu poplatku ukážu ilustrativní 

p íklad toho, kolik student (či uchazeč u poplatku za p ijímací ízení) zaplatí a jaké p íjmy 

z poplatk  dané vysoké škole mohou plynout. Pro popis jednotlivých poplatk  a určení jejich 

výše budu používat aktuální statuty škol70. Pro p íklady použiji údaje o počtech student  či 

uchazeč  o studium z výročních zpráv z roku Ň01Ň71, protože zprávy za rok 2013 ještě nejsou 

zve ejněny. Pro ilustrativní p íklady budeme pot ebovat data z tab. 4.1. 

 

Tabulka 4.1: celkový počet studentů 

 OU VŠB-TUO Ekf VŠB-TUO 

Počet student  

celkem 
10 637 20 850 6 123 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VŠB-TUO vychází z tradic montánní výuky v českých zemích a navazuje činnost na 

VŠB v P íbrami. Toto montánní učiliště získalo v roce 1Ř65 označení Bá ské akademie a 

další vydávané statuty nasvědčovaly tomu, že proces smě oval k uznání akademie jakožto 

plnoprávné vysoké školy. Na začátku Ň0. století došlo k zavedení dvou státních zkoušek, 

k získání promočního práva a k rozší ení funkcí rektora. V roce 1ř45 byla škola p estěhována 

do Ostravy a od padesátých let se člení na jednotlivé fakulty.  Od roku 1řŘř VŠB-TUO 
                                                      
70 Statut VŠB-TUO. Dostupné z: http://innet2.vsb.cz/cs/uni/dokumenty/portal-iso/dokumenty/rizene-systemove-
dokumenty/vp/VP_06_006.pdf 
Statut OU. Dostupné z: http://dokumenty.osu.cz/osu/uredni-deska/zakon106-99/statut_ou-20131216.pdf 
71 Výroční zpráva z roku Ň01Ň VŠB-TUO. Dostupné z: http://innet2.vsb.cz/miranda2/export/sites-
root/innet/cs/uni/dokumenty/vyrocni-zpravy-a-zamery/dokumenty/VZ_o_cinnosti_2012_final.pdf 
Výroční zpráva z roku 2012 OU. Dostupné z: http://rektorat.osu.cz/dokumenty/vz/zprava2012.pdf 

http://innet2.vsb.cz/cs/uni/dokumenty/portal-iso/dokumenty/rizene-systemove-dokumenty/vp/VP_06_006.pdf
http://innet2.vsb.cz/cs/uni/dokumenty/portal-iso/dokumenty/rizene-systemove-dokumenty/vp/VP_06_006.pdf
http://innet2.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/innet/cs/uni/dokumenty/vyrocni-zpravy-a-zamery/dokumenty/VZ_o_cinnosti_2012_final.pdf
http://innet2.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/innet/cs/uni/dokumenty/vyrocni-zpravy-a-zamery/dokumenty/VZ_o_cinnosti_2012_final.pdf
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uskuteč uje svou transformaci na moderní Technickou univerzitu s nabídkou studia na 

Ekonomické fakultě. Škola uskuteč uje svou činnost na fakultě bezpečnostního inženýrství, 

fakultě ekonomické, stavební, strojní, elektrotechniky a informatiky, metalurgie a 

materiálového inženýrství, kated e jazyk , tělesné výchovy a sportu a matematiky a 

deskriptivní geometrie. 

VŠB-TUO je jedním z klíčových pilí  vysokoškolského vzdělávání v ČR, což si chce 

udržet i do budoucna. To si má zajistit za azením se mezi elitní vysoké školy se silnou 

orientací zejména na aplikovaný výzkum. Počtem svých student  se VŠB-TUO adí mezi 

největší vysoké školy v ČR.72 

 

Ostravská univerzita  

OU byla založena v zá í 1řř1. Základy pro její založení byly položeny již v roce 1953, 

kdy byla v Opavě otev ena Vyšší pedagogická škola. O několik let později byl nově z ízen 

Pedagogický institut v Ostravě, který slučoval výuku opavské školy a pedagogické školy pro 

vzdělávání učitel  národních škol v Ostravě. V roce 1964 tento institut dostal statut 

Pedagogické fakulty nabízející čty leté studium pro učitele základních škol. 

OU je humanitně zamě enou univerzitní vysokou školou, která je v současnosti tvo ena 

šesti fakultami: fakultou sociálních studií, fakultou umění, filozofickou fakultou, fakultou 

léka skou, pedagogickou fakultou a p írodovědeckou fakultou.73 

OU je nejmladší ve ejná univerzita v Ostravě, která posouvá sv j vývoj směrem k 

moderní evropské univerzitě. 

Obě tyto vysoké školy nabízejí zájemc m o studium pestrou škálu bakalá ských, 

magisterských a doktorských studijních program  jak v prezenční, tak v kombinované a 

distanční formě studia, ale i kurzy celoživotního vzdělávání. 

Konkretizace zákona o vysokých školách m žeme najít u obou ostravských vysokých 

škol v jejich vnit ním p edpisu, Statut VŠB-TUO (čl.ř) a Statut OU (p íloha č.4). Statut 

v obou p ípadech odkazuje na § 5Ř zákona o vysokých školách, který určuje základní pravidla 

o poplatcích spojených se studiem a uvádí p esné částky, které m že škola v daném p ípadě 

vymě it. 

                                                      
72 Výroční zpráva VŠB-TUO 2012. 
73 Historie Ostravské univerzity v Ostravě. Dostupné z:http://www.osu.cz/index.php?kategorie=55 
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Ještě donedávna tomu tak ale nebylo. Oba statuty byly novelizovány na podzim roku 

Ň01ň, kdy byla ukončena kauza nezákonného vymě ování poplatk  za studium se studentkou 

Masarykovy univerzity.74 Do té doby bylo ve většině statut  škol v článku určeném 

poplatk m spojených se studiem uvedeno, že výši daného poplatku určuje rektor nebo děkani 

jednotlivých fakult. Podíváme-li se na Statut OU, který platil do listopadu roku 2013, vidíme, 

že výši poplatk  má určit rektor podle zákonem určených koeficient . To je správné, ale co 

pokládám za nezákonné, stejně jako soud, jež vydal rozhodnutí ve zmíněné kauze, je, že ve 

statutu chybí p esná částka poplatk . Rektor měl tedy možnost vymě it, ve stanovených 

limitech, jakkoli vysoký poplatek a klidně se mohlo stát, a vě ím, že se tak dělo, že částky 

byly r zné u jednotlivých student . U VŠB-TUO také nebyly výše poplatk  určeny p ímo ve 

statutu, ale bylo v něm odkazováno na směrnici rektora. Ta ovšem obsahovala konkrétní 

částku, která směla být studentovi vymě ena, což pokládám za ne zcela v souladu se zákonem, 

ale správnější než v p ípadě OU. Studenti měli možnost zjistit výši poplatku p ed jejich 

vymě ením. 

Soud tuto nezákonnou praxi zakázal a VVŠ tak byly nuceny vydat nové statuty, z jejichž 

obsahu bude student m z ejmé, jaké „sankce“ je čekají, budou-li studovat jinak než ádně. Jak 

jsem již zmínila, obě dvě školy mají nově registrované statuty MŠMT platné od konce 

lo ského roku, v nichž jsou p ímo určený částky, které lze student m vymě it, splní-li 

podmínky určené zákonem.  

D ívější postup nebyl sice p íliš v souladu se zákonem, ale byl praktičtější než uvedení 

p esných částek ve statutu. Školy teď jsou nuceny buď zanechat stejné částky po delší dobu, i 

když se bude měnit základ určený MŠMT a jiné podmínky, nebo bude muset často registrovat 

nový statut. 

Jasno by v této věci mohla udělat novela zákona o vysokých školách, která by umožnila, 

aby statut VVŠ stanovil pouze zp sob, jakým bude výše poplatku určena. 

 

 

 

                                                      
74 Studentka žalovala Masarykovu univerzitu v Brně za vymě ení poplatku za delší studium ve výši 15 000 Kč. 
V argumentaci studentka tvrdila, že zákon o vysokých školách stanovuje škole povinnost uvést ve svém statutu 
výši vymě ovaných poplatk  za studium na každý akademický rok, anebo aspo  vzorec či zp sob výpočtu, 
kterým lze zjistit, v jaké výši budou poplatky vymě eny. ůvšak statut žalované univerzity pouze delegoval 
pravomoc určit výši poplatk  za studium na děkany jednotlivých fakult po projednání s fakultním senátem, čímž 
došlo k tomu, že výši vybíraných poplatk  nemohl ovlivnit akademický senát školy, ačkoliv mu zákon tuto 
možnost p iznává. Studentka vyhrála, soud určil jednání školy jako nezákonné a školy tak byly nuceny změnit 
své vnit ní p edpisy. [Online] Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/nezakonne-poplatky-za-studium-
92405.html 



40 
 

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem 

P i určování základu pro stanovení výše jednotlivých poplatk  spojených se studiem 

narazíme na poměrně strohou a otev enou právní úpravu dávající prostor r zným právním 

výklad m. Jak již bylo uvedeno, základ pro stanovení výše poplatk  platí pro akademický rok 

započatý v roce, kdy byl základ MŠMT vyhlášen. Pro akademický rok Ň01ň/Ň014 byl tedy 

základ stanoven v lednu Ň01ň. U poplatk  za studium je to jasné, použije se základ z roku, ve 

kterém student zahájil studium. Otázkou je, zda je pro poplatek za úkony spojené s p ijímacím 

ízením rozhodným rokem rok akademický, v němž se má konat p ijímací ízení, nebo 

akademický rok, kdy má uchazeč o studium eventuálně začít studium. Protože výše poplatku 

má být stanovena p ed termínem pro podávání p ihlášek, tedy p ed prvním dnem období, kdy 

je možné podávat p ihlášky ke studiu, musí se pro p ijímací ízení konané v akademickém 

roce Ň01Ň/Ň01ň vycházet ze základu, který byl stanoven pro rok Ň01Ň. Uchazeč o studium se 

pak zapíše do studia v akademickém roce 2014/2015. 

Z praktického hlediska je tato situace, kdy se použije základ z p edešlého roku, v po ádku 

a jiná varianta ani není možná. Pokud bychom ale uvažovali nad zákonným postupem, podle 

kterého by byl relevantním základ stanovený v kalendá ním roce, v němž se koná p ijímací 

ízení, mohly by se VVŠ ocitnout v problémech. 

 

4.1 Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením 

Poplatek za úkony spojené s p ijímacím ízením je vybírán od uchazeč  o studium 

v bakalá ských, magisterských i doktorských studijních programech akreditovaných VŠB-

TUO a OU a používá se na úhradu náklad  spojených s p ijímacím ízením. Poplatek je 

splatný nejpozději v den podání p ihlášky ke studiu. To znamená, že poplatek musí být 

zaplacen p esně ve stejný den, kdy byla podána p ihláška, avšak p ihlášky obou škol jsou 

v elektronické podobě. Po p ijetí p ihlášky školy zasílají uchazeči specifický symbol pro 

zadání platby. Dle mého názoru v některých p ípadech ale není možné zaslat platbu ve stejný 

den jako p ihlášku. Chápu-li splatnost jako okamžik, do kterého musí subjekt poplatek 

uhradit, domnívám se, že formulace splatnosti ve Statutech VŠB-TUO a OU není vhodná. 

Proto by bylo lepší vázat splatnost k poslednímu dni pro podávání p ihlášek ke studiu. Ze 

studijních oddělení škol vím, že platbu lze provést do posledního dne pro podávání p ihlášek, 

takže v praxi tomu tak je. 
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Domnívám se, že poplatek za p ijímací ízení nezp sobuje v praxi žádné větší problémy a 

mohou nastat jen nějaké administrativní komplikace spojené s ádným uhrazením poplatku. 

Nap íklad v p ípadě OU dojde-li chybná platba (p . chybí nebo je špatně uvedený specifický 

symbol uchazeče), ale je možné ji podle uvedených údaj  p i adit k související p ihlášce, 

škola je ochotna zdarma p ihlášku s platbou spojit a škole se daná p ihláška ukáže jako 

zaplacená, uchazeč tedy dál nemusí nic ešit a m že se p ipravit na p ijímací ízení. Požádá-li 

uchazeč o vrácení poplatku, nebo dojde-li platba špatně a škola neví, komu pat í, protože 

nap . existuje více uchazeč  se stejným jménem, škola platbu vrátí zpět na účet uchazeče, ale 

stáhne si 100 Kč stornopoplatek. 

Pokud se uchazeč o studium na OU hlásí na více obor , musí podávat p ihlášky 

jednotlivě a jednotlivě také hradit poplatky za tyto p ihlášky. Nap íklad u Ekonomické fakulty 

VŠB-TUO je ale podle dokumentu Pravidla p ijímacího ízení ke studiu bakalá ských 

studijních program  pro akademický rok Ň014/Ň015 uchazeč m povoleno podat pouze jednu 

p ihlášku ke studiu. 

Rozdíl u p ijímacího ízení těchto škol není pouze výše poplatku, ale zejména rozdíl v 

p ijímacích zkouškách. Některé fakulty VŠB-TUO, konkrétně ekonomická fakulta a fakulty 

bezpečnostního inženýrství a elektrotechniky a informatiky, totiž využívají nabídku externí 

společnosti k zabezpečení p ijímacích test . Uchazeč tak musí zaplatit nejen poplatek za 

úkony spojené s p ijímacím ízením škole, ale navíc ještě náklady spojené s účastí na 

Národních srovnávacích zkouškách. Uchazeč se tak dostává do situace, kdy cena p ihlášky 

p ekroční zákonem určenou maximální výši Ň0 % základu.75 Naproti tomu si OU po ádá své 

p ijímací zkoušky, takže uchazeči o studium na OU zaplatí jen daný poplatek za úkony 

spojené s p ijímacím ízením. 

Výše poplatku není zpravidla p ehnaně vysoká, a jak vyplývá z tabulky, pro akademický 

rok 2013/2014 činí maximální možná výše 5ňň Kč. VŠB-TUO si v novém Statutu stanovila 

pevnou částku za úkony spojené s p ijímacím ízením 500 Kč, OU má poplatky dva. Pro 

Fakultu umění (FU) stanovený ve výši 100 Kč, pro ostatní fakulty ve výši 5ň0 Kč za 

p ihlášku. Obě ostravské školy se tak vešly do zákonem stanoveného limitu. Poplatek za 

úkony spojené s p ijímacím ízením se u obou škol hradí bezhotovostně p evodem na 

bankovní účet školy. Neuhrazení poplatku se považuje za nesplnění podmínky pro konání 

p ijímacího ízení. Neúčast uchazeče na p ijímacím ízení není d vodem k vrácení 

uhrazeného poplatku. 

                                                      
75 Viz. Kapitola 3.2.1 
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Tabulka 4.2: Výše poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením  

 
Max částka dle zákona VŠB-TUO OU 

Výše poplatku 5ňň Kč 500 Kč 5ň0 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ilustrativní příklad 

Jak lze vidět v následující tabulce v roce Ň01Ň podali uchazeči o studium na VŠB-TUO 

celkem 15 74ň p ihlášek. P i aktuální výši poplatku 500 Kč za jednu p ihlášku by tak škola 

p išla na 7 871 500 Kč. Ke studiu bylo nakonec zapsáno ř445 student . Kdyby se tedy ke 

studiu hlásilo pouze tolik uchazeč , kolik jich bylo p ijato, byl by p íjem školy z poplatk  za 

úkony spojené s p ijímacím ízením 4 722 500 Kč, témě  poloviční. 

OU obdržela 17 0Ř1 p ihlášek, z čeho 463 bylo podáno na FU. Fakulta umění by tak p i 

výši poplatku 100 Kč získala celkem 46 300 Kč, pro ostatní fakulty platí poplatek ve výši 5ň0 

Kč a p íjem by tak činil 8 807 540 Kč. Kdyby p ihlášku podali jen uchazeči, kte í byli p ijati a 

zapsali se ke studiu, obdržela by OU Ň 214 ř60 Kč (čty ikrát méně). Celkem by OU měla 

p íjem z poplatk  za úkony spojené s p ijímacím ízením skoro devět milionu korun. Do 

stipendijního fondu OU by tedy p išlo o řŘŇ 340 Kč více než u VŠB-TUO, byl-li by počet 

podaných p ihlášek na tyto školy stejný jako v roce 2012. 

 

Tabulka 4.3: počty podaných přihlášek a příjem z nich 

 
Poplatek za 

přihlášku 

Počet 
přijatých 
přihlášek 

Příjem 
z přihlášek 

Příjem celkem 

Rozdíl 

příjmů 
VŠB-TUO a 

OU 

VŠB-TUO 500 Kč 15 743 7 871 500 Kč 7 871 500 Kč 

982 ň40 Kč 

OU 

5ň0 Kč 17081 8 807 540 Kč 

8 853 Ř00 Kč 

100 Kč 463 46 ň00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V Tab. 4.4 si ukážeme, jak rozdílné mohou být náklady uchazeč  o studium na jednu 

p ihlášku. Pro p íklad jsem si vybrala Ekonomickou fakultu VŠB-TUO (dále jen „Ekf“) a 

Pedagogickou fakultu OU (dále jen „Pdf“). Jak jsem již uvedla, některé fakulty VŠB-TUO 

využívají pro p ijímací zkoušky nabídku společnosti Scio na NSZ a Ekf je jednou z nich. 

Pokud si uchazeč podává p ihlášku na Ekf musí ze zákona zaplatit poplatek za úkony spojené 

s p ijímacím ízením, který VŠB-TUO pro všechny fakulty stejný a je ve výši 500 Kč. 

P ijímán je na základě výběrového ízení, v němž je základním kritériem výběru výsledek 

NSZ. V mém p íkladu si uchazeč zaplatil pouze jeden test, za který zaplatil 510 Kč76. Další 

věcí, která je u VŠB-TUO jiná než u OU je, že uchazeč po vyplnění E-p ihlášky musí 

vytisknout její zkrácenou verzi, kterou podle Pravidel pro p ijímací ízení Ekf musí zaslat 

škole a teprve v den, kdy jí studijní oddělení obdrží, elektronická p ihláška nabývá platnosti. 

Uchazeč o studium na Ekf tedy zaplatí navíc ještě za poštovní služby. U p ihlášky na OU 

musí uchazeč uhradit pouze zákonný poplatek, který je u Pdf určen ve výši 5ň0 Kč. P ijímací 

zkoušky si fakulta zabezpečuje sama, uchazeč nemusí nic zasílat. V p ípadě, že nedošlo u 

uchazeč  k chybné platbě a nemusel být účtován stornopoplatek, zaplatí uchazeč o Ekf 

dvakrát více než uchazeč o studium na Pdf. ů to se bavíme o jedné p ihlášce, kterou by 

uchazeč poslal, hlásí-li se ale na více škol, nebo více obor  jedné školy, m že se jednat o 

částku v ádu tisíc , což si ne každý m že dovolit.  

 

Tabulka 4.4: Cena přijímacího řízení na VŠB-TUO a OU 

 VŠB-TUO OU 

Poplatek 500 Kč 5ň0 Kč 

P ijímací test 510 Kč - 

Poštovné (p ihláška) 1ň Kč - 

Celkem 1023 Kč 530 Kč 

Zdroj:vlastní zpracování 

Mimo p ijímacích zkoušek stanovuje Statut OU také poplatek za úkony spojené s p ijetím 

ke státní rigorózní zkoušce a s jejím konáním. Poplatek je určen absolvent m magisterských 

                                                      
76 Jedná se o test typu Standard, na výběr je ještě typ Mini za 4Ň5 Kč nebo Komplet za 705 Kč. Standard a 
Komplet obsahuje navíc dopl kové služby, nap íklad zpracování podrobné analýzy výsledk , které pak dané 
vysoké škole zašlou. 
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studijních program  a maximální výše je dvojnásobek základu77, zaokrouhleného na celé 

stovky korun směrem dol . Poplatek dle Statutu činí 5 000 Kč. 

 

4.2 Poplatek za cizojazyčné studium 

Obě dvě ostravské vysoké školy nabízejí svým student  možnost studovat některý ze 

studijních program  v cizím jazyce. ůvšak za tuto možnost si podle zákona musí zaplatit. 

Výši poplatku si určuje každá vysoká škola sama ve svém statutu. Zákonem nejsou školy 

nijak omezeny, protože zákon neurčuje ani minimální ani maximální výši. Poplatek za 

studium v cizím jazyce jako jediný ze zákonných poplatk  nejde do stipendijního fondu, ale 

do rozpočtu školy.  

Statut VŠB-TUO se poplatkem za studium v cizím jazyce zabývá pouze v jednom bodě a 

to v odst. ř čl. ř Statutu, ten stanovuje rozdílnou výši poplatku za studium uskuteč ované 

v cizím jazyce podle studijních program . V bakalá ském a v doktorském studijním programu 

činí poplatek za studium v cizím jazyce za každý akademický rok ň 500 EUR a v navazujícím 

magisterském studijním programu 4000 EUR. 

Úprava poplatku za studium v cizím jazyce na OU je na rozdíl od úpravy VŠB-TUO 

propracovanější. Statut OU se poplatk m za studium v cizím jazyce zabývá v samostatném 

článku, konkrétně v čl. Ň p ílohy č. 4 Statutu. Výše tohoto zákonného poplatku je stanovena 

ve výši 5Ň0 EUR za měsíc. Poplatek je student povinen uhradit na základě Rozhodnutí o 

vymě ení poplatku ve stanoveném dni splatnosti. Rozhodnutí o vymě ení m že studentovi 

stanovit možnost placení poplatku formou splátek. Studentovi OU je dále umožněno požádat 

o snížení poplatku v rámci žádosti o p ezkoumání rozhodnutí o vymě ení poplatku. Té m že 

rektor vyhovět na základě kladného doporučení děkana. Pokud student studující v cizím 

jazyce ukončí studium v pr běhu akademického roku, uhrazený poplatek ani jeho část se mu 

nevrací. Není-li poplatek za studium uskuteč ované v cizím jazyce studentem uhrazen, OU si 

nechává možnost vymáhat svou pohledávku po studentovi postupem podle § 64 až § 6ř 

zákona o vysokých školách78 nebo výkonem rozhodnutí v rámci exekučního ízení. Poplatek 

za studium v cizím jazyce se podle Statutu OU netýká student  studujících ve studijním 

                                                      
77 § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách 
78  § 64 až § 66 zákona o vysokých školách se zabývají úpravou disciplinárních p estupk . Určují co to je 
disciplinární p estupek, jaké sankce za něj m že vysoká škola studentovi uložit a do kdy lze disciplinární 
p estupek projednat. § 67 až § 6ř eší možnost vyloučení studenta, jenž byl p ijat v d sledku svého podvodného 
jednání. Dále upravuje rozhodování o právech a povinnostech student  a pr běh disciplinárního ízení. 
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programu v cizím jazyce, který je realizovaný v zahraničí mimo sídlo OU. Takový student 

žádný p ímý poplatek OU neplatí. 

 

Ilustrativní příklad 

Podle výroční zprávy VŠB-TUO za rok Ň01Ň bylo studovalo na škole 55 student  v cizím 

jazyce, neboli student -samoplátc . Nejvíce jich bylo na Ekf, celkem 51 samoplátc .  

 

Tabulka 4.5: Počty studentů – samoplátců na VŠB-TUO a příjmy z jejich studia 

 
Bakalá ské 

studium 

Navazující 
magisterské 

studium 

Doktorské 
studium 

Celkem 

Počet samoplátc  26 14 15 55 

Poplatek 3 500 EUR 4 000 EUR 3 500 EUR - 

Celkem 91 000 EUR 56 000 EUR 52 500 EUR 199 500 EUR 

Zdroj: vlastní zpracování 

Odpovídal-li by aktuálně počet student  - samoplátc  počtu z roku Ň01Ň, p išla by si 

VŠB-TUO jejich studiem na celkovou částku 1řř 500 EUR. K 1. 4. Ň014 je podle České 

národní banky měnový kurz Eura Ň7,45 Kč. Použiji-li tento kurz pro výpočet výše p íjm  

z poplatku za studium v cizím jazyce, zjistíme, že VŠB-TUO by p i tomto počtu student - 

samoplátc  získala do svého rozpočtu 5 476 Ň75 Kč. Tato částka byla z řŇ,řŘ % tvo ena 

studenty - samoplátci studujícími na Ekf. 

OU podle výroční zprávy Ň01Ň umož ovala studovat studijní program v cizím jazyce 131 

student m. Všichni tito studenti – samoplátci studovali na Léka ské fakultě v bakalá ském 

studiu. Kdyby všichni studovali v celém akademickém roce, který podle harmonogramu trvá 

dvanáct měsíc , zaplatili by škole Ř17 440 EUR. Jak bylo uvedeno výše, p i použití 

měnového kurzu platného k 1. 4. Ň014, by celková částka zaplacená studenty – samoplátci 

činila ŇŇ 438 7ŇŘ Kč. Pokud by počty student  – samoplátc  z roku 2012 byly stejné i 

v letošním akademickém roce, pak by OU p ijala čty ikrát větší částku než VŠB-TUO. 
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Tabulka 4.6: Počty studentů – samoplátců na OU a příjmy z jejich studia 

 Počet 

student  

Počet 
studovaných 

měsíc  

Poplatek za 

měsíc 

Poplatek 

celkem 
Celkem 

OU 131 12 520 
EUR/měsíc 

6 240 EUR 817 440 EUR 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3 Poplatek za studium delší 

Studuje-li student déle než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok, stanoví mu 

škola poplatek za studium. Většina obor  na VŠB-TUO má standardní dobu studia určenou na 

t i roky pro bakalá ské studijní programy a dva roky pro magisterské studium, pouze Fakulta 

stavební nabízí bakalá ské studium v délce čty i roky a navazující magisterské studium 

v délce jeden a p l roku. Na OU jsou standardní délky studií r zné. Škola nabízí jak t íleté 

bakalá ské studijní programy s možností dalšího studia v navazujících programech, tak pouze 

magisterské studijní programy v délce studia pět let. Záleží na tom, jaký obor si student pro 

své studium vybere. 

Poplatek za prodlouženou dobu studia činí podle statut  ostravských VVŠ a zákona za 

každých dalších započatých šest měsíc  nejméně jedenap lnásobek základu. Základ pro rok 

Ň01ň/Ň014 činí, jak bylo uvedeno výše, Ň666 Kč. VŠB-TUO stanovila poplatek na 9 000 Kč. 

Naproti tomu má OU určené dvě r zné výše podle ekonomické náročnosti daného studia. Pro 

studenty studijních program  uskuteč ovaných Filozofickou fakultou, Pedagogickou fakultou 

a Fakultou sociálních studií činí poplatek za delší studium 15 000 Kč, pro P írodovědeckou 

fakultu, Léka skou fakultu a Fakultu umění je stanoven ve výši 1Ř 500 Kč. Výše poplatku 

obou škol je vyšší než základ stanovený MŠMT, školy tedy splnily zákonem stanovené 

minimum. 

Podle zákona m že být subjektem za prodlouženou dobu studia pouze student vysoké 

školy. Proto je d ležité zd raznit, že poplatek za delší studium musí VVŠ vymě it v době, kdy 

je zamýšlený subjekt poplatku opravdu studentem, vzhledem k tomu, že m že svou pravomoc 

vykonávat jen v či osobám jí pod ízeným.79 V úvahu by tak neměla p icházet situace, kdy by 

                                                      
79 FRů EK, Jaroslav. Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. Brno, 2012. Diplomová práce. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra správní vědy a správního práva. 
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byl poplatek za delší studium vymě en subjektu v okamžiku, kdy studentem není, p estože 

skutkové okolnosti zakládající povinnost VVŠ poplatek vymě it nastaly v okamžiku, kdy 

subjekt studentem ještě byl. Školy by tak měly dbát na to, aby byla rozhodnutí o vymě ení 

poplatku za prodlouženou dobu studia vydávána v co nejmenším časovém odstupu od 

okamžiku vzniku poplatkové povinnosti. Od doby, kdy vysoké školy používají Sdružené 

informace matrik student 80 (dále jen „SIMS“) je pro školy snažší určit období, kdy student 

p ekročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok. Každý studen má na své kartě studenta 

v informačním systému školy údaje o svém studiu. Student i škola p esně vidí kolik má 

student souběžných studií, jaká je jeho odstudovaná doba a jak dlouho ještě m že studovat, 

aniž by mu byl vymě en poplatek za delší studium. Doba je určena p esně na dny, proto 

p ekročí-li studen standardní dobu studia, byť jen o jeden den, objeví se v „červených číslech“ 

a škola ví, že mu má zaslat Rozhodnutí o vymě ení poplatku. 

Statut VŠB-TUO ještě navíc oproti Statutu OU určuje, že od celkové doby studia 

vypočtené podle odstavce věnujícího se poplatku za delší studium se však nejd íve odečte 

uznaná doba rodičovství. Domnívám se, že Statut OU by měl obsahovat stejné ustanovení. 

V době studia na vysoké škole mnoho dívek otěhotní, díky čemuž p eruší studium a jdou na 

mate skou dovolenou. Bylo-by tedy nespravedlivé, kdyby se jim toto období počítalo do 

odstudované doby, protože na nějaký čas p eruší školu kv li rodičovským povinnostem. Není 

to proto, že si chtějí prodloužit studentský život. Bude-li toto ustanovení obsahem statut , 

studentky, budou vědět, že se nemusí bát toho, že by musely po návratu z mate ské dovolené 

platit poplatek za delší studium.  

Problematické by se mohlo také zdát sčítání souběhu studií. Od doby kdy vysoké školy 

vedou zákonem stanovené matriky student , kde je p esně vidět, zda student studuje souběžná 

studia, tedy více studijních obor  najednou, nebo studoval bakalá ský nebo magisterský 

studijní program, který nebyl ádně ukončen, d íve než začal studovat v aktuálním studiu, 

není těžké taková studia sledovat, protože všechny informace škola nalezne na kartě studenta. 

Studuje-li student souběžná studia, započítává se doba studia pouze jednou. V p ípadě 

d ívějších odstudovaných studijních program , jež nebyly ádně ukončeny, se sčítají doby 
                                                      
80 Zákon o vysokých školách ukládá vysokým školám povinnost vést matriku student , která slouží k evidenci o 
studentech a k rozpočtovým a statistickým účel m. K tomuto účelu slouží matriky student , které vedou 
jednotlivé vysokých školy. Matrika obsahuje osobní údaje studenta, informace o začátku, konci a p erušení 
studia, o zp sobu ukončení studia a informace o poskytování sociálního stipendia. Každá vysoká škola ve 
stanovených termínech MŠMT p edává data do centrální matriky SIMS -  Sdružené informace matrik student  
vedené ministerstvem. Matrika obsahuje údaje o jednotlivých studentech zapsaných do bakalá ských, 
magisterských nebo doktorských studijních program  všech vysokých škol v ČR.  [Online] Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/sims-sdruzene-informace-matrik-studentu 
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jejich studií s aktuálním studiem. Určení standardní doby studia m že být obtížné a 

nedostatkem obou škol je, že ani v jednom ze statut  nenalezneme odstavec, který by se touto 

problematikou zabýval. Nap . Statut Masarykovy univerzity tomu věnuje samostatný 

odstavec.81 

Ilustrativní příklad 

V ilustrativním p íkladu si ukážeme, jakou částku m že škola obdržet do stipendijního 

fondu od student , kte í p ekročili standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok. Použijeme 

vymyšlené hypotetické počty těchto student , protože ve výroční zprávě tato data 

nenalezneme. Vezmeme-li v úvahu, že student , kte í si prodlužují své studium nad 

standardní dobu, je podle studijního oddělení Ekf VŠB-TUO asi 400, nastíníme si možné 

p íjmy stipendijních fond  VŠB-TUO a OU, byl-li by počet student  studujících v delším 

studiu takový.  

V tab. 4.7 vidíme, že pokud by počet student  studujících v delším studiu odpovídal 

počtu 400, což je asi 6,5 % z celkového počtu student  na fakultě ekonomie, pak by VŠB-

TUO měla ve stipendijním fontu o ň 600 000 Kč více za každých dalších započatých šest 

měsíc  studia.  

Kdyby studenti s prodlouženou dobou studia tvo ili na celé VŠB-TUO 6,5 % všech 

student , jednalo by se o 1 ň55 student , ti by do stipendijního fondu p ispěli částkou 

12 195 000 Kč za p l roku. Studovali-li by tito studenti celý akademický rok, byl by p íjem 

z poplatk  za delší studium roven částce Ň4 390 000 Kč. 

Pro výpočet výše p íjmu z poplatku za delší studium na OU použiji stejný procentuální 

počet student  studujících v prodloužené době studia než je standardní doba. 6,5 % 

z celkového počtu student  OU je 6ř1 student . Protože má OU určeny dva r zně vysoké 

poplatky za prodlouženou dobu studia podle ekonomické náročnosti studia, rozdělíme si 

hypotetické počty student  v poměru, v jakém jsou všichni studenti OU rozděleni na 

jednotlivé fakulty. Součet student  studujících na fakultách, kterým je určený poplatek za 

delší studium ve výši 15 000 Kč, je roven 60 % celkového počtu student  OU. Pro fakulty 

s poplatkem stanoveným na 18 500 Kč je počet student  roven 40 % celkového počtu 
                                                      
81 Čl. 4 (Ň) Pro posuzování prodloužené doby studia se k době odstudované v aktuálním studijním programu 
p ipočítávají rovněž všechna časová období odstudovaná studentem ve všech bakalá ských nebo magisterských 
studijních programech ukončených jinak než ádně podle § 45 odst. ň nebo § 46 odst. ň zákona, která nejsou 
souběžná se studiem v aktuálním studijním programu. Studoval-li student v určitém časovém období souběžně 
ve více takových studijních programech, p ipočítává se toto období vždy pouze jednou. Doba, po kterou bylo 
studium p erušeno, a uznaná doba rodičovství (§ Ň1 odst. 1 písm. f) zákona) se nezapočítávají. 
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student  OU.  Studenty s prodlouženou dobou studia si tedy rozdělíme v poměru 60/40. Na 

poplatek ve výši 15 000 Kč tak p ipadá 415 student , p íjem za jejich prodloužené studium by 

činil 6 225 000 Kč. 1Ř 500 Kč by muselo zaplatit Ň76 student , stipendijní fond by tak vzrostl 

o 5 106 000 Kč. Celkový p íjem z poplatk  za delší studium by na OU dosáhl 11 331 000 Kč. 

Za akademický rok by škola od student  na poplatku za delší studium vydělala ŇŇ 662 000 

Kč. Tedy o milion méně než na VŠB-TUO.  

ůč má OU vyšší poplatky za delší studium, a to i dvojnásobně, díky většímu celkovému 

počtu student  p ijme větší množství peněz od student  studujících v prodloužené době studia 

VŠB-TUO. 

Počty student  s prodlouženou dobou studia se v celkovém počtu mohou zdát množstvím 

zanedbatelným, ale částka plynoucí z poplatk  za jejich prodlužování si studijních let je, dle 

mého názoru, částkou vysokou, o kterou by školy nechtěly p ijít. Proto, ač jsou poplatky za 

delší a další studium brány jako druh sankce za studium jiné než ádné, školy mohou být rády, 

že takové studenty mají. 

 

Tabulka 4.7: Příjmy stipendijního fondu z poplatků za delší studium za 6 měsíců 

 

Počet student  

v delším studiu 

Výše poplatku za 

delší studium /za 

6 měsíc  

Výše p íjm  

z poplatk  
Celkem 

VŠB-TUO 1 355 9 000 Kč 12 195 000 Kč 12 195 000 Kč 

OU 
415 15 000 Kč 6 225 000 Kč 

11 331 000 Kč 

276 18 000 Kč 5 106 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.4 Poplatek za studium další 

Stejně jako zákon, tak i Statut VŠB-TUO a Statut OU dále určují poplatek za další 

studium. Tento poplatek za studium je vymě en absolventovi bakalá ského nebo 

magisterského studijního programu studujícímu v dalším bakalá ském nebo magisterském 

studiu a jeho výše je stanovena Statutem VŠB-TUO na 2 600 Kč a Statutem OU na Ň 500 Kč. 

Poplatek činí za každý další započatý jeden rok studia nejvýše základ stanovený MŠMT. 
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Výše poplatk  podle statut  tedy odpovídají zákonem určenému limitu, stejně jako u ostatních 

druh  poplatk  spojených se studiem. 

OU definuje ve statutu ještě jeden typ poplatku, a to poplatek za prodlouženou dobu 

v dalším studiu. Nepopisuje ho v samostatném odstavci, ale jednou větou v odstavci pro další 

studium. Nečiní tak nad rámec zákona, protože i v něm je tato situace popsána. Pouze na tuto 

možnost poukazuje, na rozdíl od VŠB-TUO, která se o možnosti takového studia nezmi uje. 

ůbsolvent studující další bakalá ské nebo magisterské studium déle než je standardní doba 

studia, je povinen platit poplatek podle odstavce upravujícího studium delší. Nedochází tak 

k souběhu platby za další a delší studium. P ekročením standardní délky studia v dalším 

studiu se platební povinnost mění z poplatku za další studium na poplatek za delší studium. 

Statuty VŠB-TUO a OU by také měly, dle mého názoru, uvádět že, studuje-li absolvent 

bakalá ského studijního programu v navazujícím magisterském studijním programu nebo jde-

li o souběh ádných studijních program  nep esahující standardní dobu studia jednoho 

programu, ustanovení o poplatku za další studium pro něj neplatí. 

 

Ilustrativní příklad 

Stejně jako v p edchozích ilustrativních p íkladech i zde si nastíníme hypotetické p íjmy 

stipendijních fond  VŠB-TUO a OU, p i vymě ování poplatku za další studium. 

Podle informací studijního oddělení má Ekf VŠB-TUO asi 100 student  studujících 

v dalším studijním programu. Budeme-li p íklad stavět na tomto čísle, z celkového počtu 

student  Ekf 6 1Ňň, studuje 1,6 % v dalším studiu. Kdyby tomu tak bylo, byla by celková 

částka p ijata od těchto studujících Ň60 000 Kč. P evedeme-li toto procento na celkový počet 

student  VŠB-TUO, jednalo by se o ňň7 studujících další studijní program, kterým by byl 

vymě en poplatek za další studium v celkové hodnotě Ř76 Ň00 Kč.  

Pokud by OU měla také vedeno 1,6 % svých student  v dalším studijním programu, 

jednalo by se o 170 studujících, kte í by do stipendijního fondu OU p ivedli 4Ň5 000 Kč. 
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Tabulka 4.8: Příjmy stipendijního fondu z poplatků za další studium 

 
Počet student  

v dalším studiu 

Výše poplatku za 

další studium 
Celkem 

VŠB-TUO 337 2 600 Kč 876 200 Kč 

OU 170 2 500 Kč 425 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.5 Srovnání zákonné úpravy ve vnitřních předpisech VŠB-TUO a OU 

Rozdílem v provedení zákonné úpravy poplatk  spojených se studiem do vnit ních 

p edpis  mezi VŠB-TUO a OU je formální zpracování. VŠB-TUO eší problematiku poplatk  

p ímo v textu Statutu, kde jim je věnován jeden článek, čl. ř, obsahující deset odstavc . Zatím 

co OU ve svém statutu věnuje poplatk m jedno ustanovení, v němž odkazuje na úpravu v § 

5Ř zákona o vysokých školách, a dále na možnost p iznání stipendia studentovi, splní-li 

podmínky stanovené stipendijním ádem OU, který je vnit ním p edpisem. Podrobnější 

úpravě jednotlivých poplatk , konkrétní výši poplatk , formě plateb a splatnosti je věnována 

p íloha č. 4, která je součástí účinného znění Statutu. Dle mého názoru je vhodněji zvolen 

zp sob OU, protože eší problematiku poplatk  hlouběji než VŠB-TUO, avšak u obou vidím 

nedostatky. Samotná zákonná úprava se poplatk m věnuje pouze v jednom ustanovení a to 

často p ináší nejasnosti. Ty by měly být ešeny v textu vnit ních p edpis  jednotlivých 

vysokých škol, kdy si školy zvolí možný výklad, a ten dále aplikují. Nap íklad podrobnější 

úprava odstudované doby a souběhu studií, kterou obsahuje Statut Masarykovy univerzity, jak 

bylo uvedeno výše. 

U poplatku za úkony spojené s p ijímacím ízením Statut OU zakotvuje nesplnění 

podmínek pro konání p ijímacího ízení, neuhradí-li uchazeč poplatek, a nevratnost 

uhrazeného poplatku, pokud se uchazeč p ijímacího ízení nezúčastní. Toto pravidlo má 

pravděpodobně zabránit vzniku zbytečných spor , avšak dle mého názoru není nutné, protože 

poplatek je hrazen za úkony spojené s p ijímacím ízením. Ty, bez ohledu na výsledky ízení, 

provedeny byly a každý uchazeč je tak povinen poplatek uhradit. Ustanovení o nevratnosti ve 

Statutu VŠB-TUO nenalezneme, avšak navíc vyžaduje doložit na výzvu potvrzení o zaplacení 

poplatku. 
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Studenti obou škol hradí poplatky za studium zpravidla bezhotovostně p evodem na 

bankovní účet škoyl. VŠB-TUO dle statutu navíc student m výjimečně umož uje platbu 

složenkou nebo do pokladny VŠB-TUO. Splatnost poplatk  za delší a další studium Statuty 

VŠB-TUO a OU stanovují ve lh tě ř0 dn  ode dne vydání rozhodnutí o vymě ení poplatku. 

Rozhodnutí o vymě ení poplatku je na VŠB-TUO vydáváno děkanem fakulty, kde je student 

zapsán, u univerzitních studijních program  je vydáváno rektorem. Ve Statutu OU se o tom, 

kdo rozhodnutí vydává, nedočteme, proto se domnívám, že to pat í mezi funkce rektora. 

Student m obou škol je umožněno požádat o p ezkoumání rozhodnutí. Na základě žádosti pak 

m že rektor rozhodnout o snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku. Statut 

OU navíc obsahuje zp sob, jakým má být o p ezkum požádáno82, a že se k žádosti vyjad uje 

děkan, který ve vyjád ení explicitně určí, zda doporučuje, či nikoli, žádosti vyhovět a postoupí 

ji rektorovi. Ten však není vyjád ením děkana vázán. O snížení, prominutí nebo odložení 

splatnosti rektor rozhoduje individuálně s p ihlédnutím zejména ke studijním výsledk m a 

sociální situaci. Každá škola tyto d vody popisuje jinak. Podle Statutu VŠB-TUO se za 

d vody hodnými z etele zásadně považují studijní d vody (těmi jsou vynikající studijní 

výsledky, zahraniční studijní pobyt organizovaný fakultou nebo školou a zápis do 1. ročníku 

uskutečněný v období měsíc  června až srpna výlučně ve vztahu k prvně p ezkoumávanému 

poplatku p i vynikajících výsledcích), sociální d vody (mezi něž pat í tíživá sociální situace, 

specifické studijní pot eby, následky vážné nemoci v pr běhu studia, nutná péče o invalidní 

nebo dlouhodobě nemocnou blízkou osobu, nadstandardní péče o dítě a osi ení studenta 

v pr běhu studia) a další d vody hodné zvláštního z etele, které student doloží osvědčujícím 

dokladem. Vymě ený poplatek lze prominout z mimo ádných d vod  hodných zvláštního 

z etele, avšak s p ihlédnutím k plnění p edchozí poplatkové povinnosti. Statut OU naopak 

obsahuje zásady, podle nichž rektor rozhoduje. Těmito zásadami jsou: 

a) tíživou sociální situaci je student povinen prokázat doložením potvrzení o p iznání 

některé z dávek v hmotné nouzi, 

b) vážený studijní pr měr studenta za p edchozí akademický rok není horší než 1,50 a za 

p edchozí akademický rok získal alespo  60 kredit  (nezapočítávají se uznané 

kredity), 

c) délka studia, za kterou byl vymě en poplatek, je kratší než jeden měsíc, 
                                                      
82 P íloha č. 4, čl. 1 
(11) Student m že v zákonné lh tě požádat o p ezkoumání rozhodnutí, kterým mu byl poplatek za studium  
vymě en (dále jen „žádost“), tímto zp sobem:  
a) žádost podává student písemně v listinné podobě prost ednictvím děkana,  
b) žádost student formuluje jednoznačně a uvádí skutečnosti, rozhodné pro p ezkoumání rozhodnutí,  
c) k žádosti student p iloží doklady, které prokazují skutečnosti uvedené podle písmene b). 
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d) zdravotní d vody trvající déle než jeden měsíc je student povinen prokázat doložením 

potvrzení od léka e nebo zdravotnického za ízení. 

Statut OU dále škole umož uje v p ípadě, že rozhodnutí o vymě ení poplatku nabylo právní 

moci a student jej ve stanoveném termínu splatnosti neuhradil, postupovat podle § 64 až § 6ř 

zákona o vysokých školách nebo výkonem rozhodnutí v rámci exekučního ízení. To v čl. ř o 

poplatcích spojených se studiem Statutu VŠB-TUO nenajdeme, ale domnívám se, že chce-li 

škola p edejít možným spor m, měla by toto ustanovení obsahovat také. 

Rozdílná je úprava studia v cizím jazyce. Statut OU tomuto poplatku věnuje celý článek 

(čl. Ň p ílohy č. 4), kdežto u VŠB-TUO je obsahem jednoho odstavce. Ten určuje pouze výše 

poplatku v jednotlivých studijních programech. Výše poplatku je určena na celý akademický 

rok, zatímco v p ípadě OU jde o poplatek měsíční. Článek Ň dále určuje, že plátcem je student 

studující studijní program v cizím jazyce, a že je hrazen na základě rozhodnutí o vymě ení a 

to i formou splátek. Studentovi je dána možnost požádat o snížení poplatku v rámci podání 

žádosti o p ezkum rozhodnutí. Ukončí-li student cizojazyčného studia p edčasně, nemá nárok 

na vrácení uhrazeného poplatku. Studuje-li student program v cizím jazyce, který je 

realizovaný v zahraničí mimo sídlo OU, neplatí žádné p ímé poplatky OU. 

Posledním a hlavním rozdílem mezi úpravou poplatk  spojených se studiem na těchto 

ostravských VVŠ jsou výše jednotlivých poplatk . Rozdílné výše poplatk  a p íjm  z nich si 

ukážeme v následujících grafech, pro které jsme použili údaje z ilustrativních p íklad , a pro 

které byla použita data z roku Ň01Ň nebo hypotetické počty student  u poplatk  za další a 

delší studium. 

V grafu 4.1 vidíme, jak hodně se odlišují jednotlivé poplatky na těchto dvou školách. U 

poplatk  za úkony spojené s p ijímacím ízením je rozdíl ň0 Kč (bereme-li u OU v úvahu 

pouze výši 5ň0 Kč, která je určena většině jejich fakult), stejně tak je zanedbatelný rozdíl 

poplatk  za další studium, ten činí 100 Kč. Nejmarkantnější odlišnost je u poplatku za 

studium v cizím jazyce. Dle mého názoru je d vodem pro to p edevším počet student  

v takovýchto studijních programech, kdy OU registruje dvakrát více cizojazyčných student , 

a ekonomická náročnost, podle níž je výše poplatku stanovena. Samoplátci OU jsou studenty 

léka ské fakulty, jejíž studium je dražší než studium obor  na VŠB-TUO. Dále jde o 

stanovení četnosti plateb. Zatím co VŠB-TUO určuje poplatek za akademický rok, samoplátci 

OU mají stanoven poplatek za měsíc studia.  
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Graf 4.1: Výše jednotlivých poplatků na VŠB-TUO a OU 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následující graf ukazuje možné výše p íjmu od uchazeč  o studium a student , kterým 

byl vymě en některý z upravovaných poplatk  spojených se studiem, jejichž počty odpovídají 

dat m z roku 2012. 

Největším rozdílem, čty násobným, je p íjem z poplatku za studium v cizím jazyce. 

Domnívám se, že je to p edevším zp sobeno d vody popsanými výše (počet student  a 

ekonomická náročnost a tedy výše poplatku). Výše p íjmu je spočtena pro obě školy za 

studenta studujícího v celém akademickém roce v korunách. U ostatních poplatk  jsou rozdíly 

v p íjmech mnohem menší, avšak nap íklad u poplatku za delší studium jde o částku 

v milionech korun. Vyšší p íjmy u poplatk  za další a delší studium jsou zap íčiněny 

celkovým počtem student , který je na VŠB-TUO témě  dvojnásobný oproti OU. Myslím si, 

že v tomto p ípadě jde o p ímou úměrnost. Tedy čím více studujících na škole je, tím více zde 

bude student , kte í si prodlužují studentská léta nebo studují další bakalá ský nebo navazující 

magisterský studijní program. Za p ihlášky podané uchazeči p íjme více OU, protože zájem o 

studijní obory nabízené touto univerzitou je větší.  
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Graf 4.2: Celkové příjmy z jednotlivých druhů poplatků  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na grafu 4.ň si názorně ukazujeme, kolik celkem by p ijaly ostravské VVŠ z poplatk  

spojených se studiem, které jsou dle zákona o vysokých školách povinny vymě ovat, byl-li by 

počet student  odpovídající roku Ň01Ň. 

Graf 4.3: Celkové příjmy z poplatků spojených se studiem 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Celkové p íjmy OU jsou větší než p íjmy VŠB-TUO. Vzhledem k vyšším částkám 

poplatk  ve Statutu OU je to logické, protože počty student  jsou poměrně vyrovnané. 

Poplatkem zp sobujícím vyšší celkový p íjem je poplatek za cizojazyčné studium, který je, 

jak již bylo ečeno, tolikrát větší než u VŠB-TUO.   

Na posledních dvou grafech si ukážeme, jakou strukturu by měly stipendijní fondy VŠB-

TUO a OU, kdyby aktuální počty student  odpovídaly čísl m z ilustrativních p íklad  

jednotlivých druh  poplatk  spojených se studiem. Graf 4.4 ukazuje procentuální složení 

stipendijního fondu VŠB-TUO, kdy největší podíl (7ň %) peněz určených na výplatu stipendií 

student m tvo í poplatky za prodlouženou dobu studia, menší podíl je z poplatk  za úkony 

spojenými s p ijímacím ízením (Ň4 %) a pouhými ň % p ispívají absolventi studující další 

studijní program. U OU se procenta trochu liší, ale stejně jako by tomu bylo u VŠB-TUO, 

největší částku by p ivedli studenti studující delší dobu než je standardní doba studia, a 

nejméně studenti dalšího studia. Jak je vidět, největším p ínosem pro stipendijní fondy VVŠ 

jsou poplatky od student  prodlužujících si standardní dobu studia. 

 

Graf 4.4: Složení stipendijního fondu VŠB-TUO 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.5: Složení stipendijního fondu OU 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Závěr 
 

Cílem práce bylo nastínit, jak se vybrané ve ejné vysoké školy vypo ádávají 

s provedením zákonné úpravy. Zda v samosprávném procesu docházejí ke stejným úpravám 

poplatkové povinnosti ve svých vnit ních p edpisech nebo se odlišují a jak rozdílné jsou 

částky vymě ovaných poplatk  a z nich plynoucích p íjm  škole.  Pokusila jsem se poukázat 

na problémy, které zákon o vysokých školách u poplatk  souvisejících se studiem p ináší, a 

tudíž by se jich p ípadná novelizace tohoto zákona měla vyvarovat. 

Posuzována nebyla jen úprava ve vnit ních p edpisech vybraných škol, ale také rozdíly ve 

stanovených výších jednotlivých druh  poplatk . Hlavním tématem práce byla hmotná úprava 

poplatk  spojených se studiem vymě ovaných na ve ejných vysokých školách v ČR. Státní a 

soukromé vysoké školy byly zmíněny pouze okrajově, protože úprava poplatk  na 

soukromých vysokých školách je v zákoně o vysokých školách jen velmi stručná a poplatky 

na státních vysokých školách nejsou upraveny v bec. 

V obecné části práce jsou popsána východiska týkající se vysokého školství, jako je 

právo na vzdělání a jeho bezplatnost, vzdělání z ekonomického hlediska, právní úprava 

vysokého školství a vysoké školy jako subjekty správního práva a jejich za azení do systému 

ve ejné správy. Ve zvláštní části práce jsem se zabývala rozborem zákonné úpravy poplatk  

spojených se studiem. Nejprve jsem vymezila základní pojmy a instituty užívané v této časti, 

jako co je to poplatek a jaké jsou jeho konstrukční prvky, kdo je studentem a uchazečem o 

studium, následně jsem se věnovala jednotlivým poplatk m spojeným se studiem na 

ve ejných vysokých školách, jejich právní úpravě a možným problém m, které z této úpravy, 

dle mého názoru, mohou vyplývat. Jedním z těchto problém  je neexistence institutu 

p estupu, po kterém je značná poptávka, a i když není zákonem o vysokých školách upraven, 

je hojně využíván. Domnívám se, že jde o nedostatek, který je možné odstranit změnou 

zákona o vysokých školách. Jelikož už jednou v tomto zákoně upraven byl (zákon č. 39/1980 

Sb., o vysokých školách), nemělo by to být nikterak problematické. 

Na rozbor zákonné úpravy poplatk  spojených se studiem jsem následně navázala p i 

komparaci vnit ních p edpis  vybraných ve ejných vysokých škol. Pro srovnání jsem použila 

ve ejné vysoké školy sídlící v Ostravě, Vysokou školu bá skou – Technickou univerzitu 

Ostrava a Ostravskou univerzitu. P i porovnávání zákona a úpravy provedené vybranými 

školami jsem narazila na místa, kde se rozchází úprava vnit ních p edpis  škol, tak i jejich 
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odchylování od zákonem určených pravidel, což není možné, když v oblasti ve ejného práva 

lze činit pouze to, co zákon dovoluje. Některé zákonná pravidla lze interpretovat více 

zp soby, z nichž si školy zvolily ten, který jim nejvíce vyhovuje, avšak mnohdy m že jít o 

nezákonné jednání. Nap íklad do konce lo ského roku, než byly školám registrovány nové 

statuty, byl největší rozpor se zákonem vidět v určování výše poplatk . Zákon totiž 

stanovování konkrétní výše poplatk  nechává na statutu ve ejné vysoké školy, avšak ten ve 

většině p ípad  obsahoval zp sob nebo vzorec, jakým mají být částky určeny. Školy se tak, 

dle mého názoru, chovaly nezákonně. Tomu už je ale v p ípadě ostravských VVŠ konec, 

protože v nových statutech jsou určeny p esné výše poplatk , jak na izuje zákon. Na rozdíl od 

nedovoleného odchylování se ve vnit ních p edpisech od zákona, mohou se p edpisy 

jednotlivých vysokých škol odlišovat, do jaké míry chtějí, pokud se pohybují v zákonných 

limitech. U VŠB-TUO a OU p íliš velké obsahové rozdíly nespat uji. Školy zákonnou úpravu 

pojaly více méně stejně, pouze někdy je daná problematika více popsána u VŠB-TUO, jindy 

zase u OU. Obě školy svou samosprávnou p sobností činí to, co jim je zákonem dovoleno a 

nesnaží se jej nijak porušovat nebo obcházet. 

Dále se v diplomové práci věnuji konkrétní výši poplatk  na vybraných školách. 

Srovnávala jsme jednotlivé částky určené ve statutech škol a na ilustrativních p íkladech jsme 

si ukázali možné p íjmy škol v p ípadě, že by počty student  celkem a počty student  plátc  

odpovídaly počt m z roku Ň01Ň, protože novější data zatím nebyla zve ejněna. Výsledkem 

p íklad  bylo, že vezmeme-li v úvahu všechny čty i druhy poplatk , větší částku p íjme OU. 

Pokud ale bude porovnávat pouze p íjmy do stipendijních fond , p íjme více VŠB-TUO. 

Největší rozdíl totiž je u poplatku za studium v cizím jazyce, který nejde do stipendijních 

fond , ale do rozpočtu škol. Výše jednotlivých poplatk  jsou větší u OU. P edpokládám, že 

p íčinou je p edevším ekonomická náročnost studia. 

Jak bylo popsáno, v úpravě poplatk  spojených se studiem na vysokých školách v zákoně 

o vysokých školách je možné spat ovat adu nep esností a nejasností. Ty se pak v mnoha 

p ípadech projevují také v úpravě vnit ních p edpis  jednotlivých vysokých škol. ešením by 

bylo vypracování nové legislativní úpravy, která by nedostatky obsažené v zákoně o vysokých 

školách odstranila. 
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MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NSZ  Národní srovnávací zkoušky 

OSN  Organizace spojených národ  

OU  Ostravská univerzita 

PDA  Poplatek za další studium 

PDE  Poplatek za delší studium 

Pdf  Pedagogická fakulta 

PP   Poplatek za úkony spojené s p ijímacím ízením 

SIMS   Sdružené informace matrik student  

SVŠ  Soukromá vysoká škola 

VŠB-TUO Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava 

VVŠ  Ve ejná vysoká škola 
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