
Aktuální poplatky dle směrnice PLP/04 a jejích dodatků 
 

Platné od  1. 10. 2018 

 

 

Poplatek za přihlášku ke studiu na VŠ 500 Kč 

Vystavení duplikátu vysokoškolského diplomu 500 Kč 

Vystavení duplikátu vysvědčení 500 Kč 

Vystavení duplikátu dodatku k diplomu (Diploma Supplement) 500 Kč 

Vystavení duplikátu osvědčení o rekvalifikaci 500 Kč 

Duplikát smlouvy o studiu 200 Kč 

Osvědčení k udělené licenci 
(3)

 500 Kč 

Žádost o splátkový kalendář, odklad platby 500 Kč 

Změny ve splátkovém kalendáři 100 Kč 

Poplatek za zkoušku, klasifikovaný zápočet a zápočet v 1. opravném termínu 200 Kč 

Poplatek za zkoušku, klasifikovaný zápočet a zápočet v 2. opravném termínu 300 Kč 

Poplatek za zkoušku, klasifikovaný zápočet a zápočet v rektorském termínu 500 Kč 

Zaslání vyžádaných materiálů pro jinou VŠ 200 Kč 

Poplatek za 2. opravný termín státní zkoušky  2000 Kč 

Poplatek za rektorský termín státní zkoušky  4000 Kč 

Žádost o přepracování bakalářské/diplomové práce po udělení kreditů 

s původním vedoucím 

1000 Kč 

 

Žádost o přepracování bakalářské/diplomové práce po udělení kreditů 

s novým vedoucím 

2000 Kč 

 

Žádost o vedení ve stavu studenta po uzavření posledního ročníku studia při 

nevykonání SZZK 

7000 Kč 

Žádost o přestup z oboru na jiný obor  500 Kč 

Žádost o přestup na jinou formu studia  500 Kč 

Poplatek za nesplněný předmět v daném akademickém roce při zápisu do 

vyššího ročníku 
(1) (5)

 

500 Kč 

 

Žádost o posouzení, uznání předmětů
 (2)

 

200 
(1) 

 max. 

1000 
(4)

 

Kč 

Žádost o individuální studijní plán 150 Kč 

Žádost o přerušení studia 150 Kč 

Žádost o prodloužení zkouškového období v letním semestru 300 Kč 

Poplatek za vystavení průkazu ISIC/ALIVE/ITIC 290 Kč 

Poplatek za revalidační známku k průkazu ISIC/ALIVE/ITIC – prodloužení 

platnosti na další období 

180 Kč 

Poplatek za vystavení duplikátu průkazu ISIC/ALIVE/ITIC z důvodu 

zničení, ztráty, změny příjmení 

110 Kč 

Pokuta za knihu vrácenou po termínu výpůjčky za každý započatý den 5 Kč 

Potvrzení o studiu zdarma  

Potvrzení slev na MHD, vlaky, autobusy apod. zdarma  
 

(1)
 Cena je stanovena za 1 předmět. 

(2) 
Absolventi Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – Vyšší odborná škola, spol. s r. o. (dále jen 

„Akademie“) při nástupu do studia v bakalářském programu neplatí za uznání/posouzení předmětů studovaných na 

Akademii.   
(3) 

Poplatek neplatí studenti CŽV u osvědčení, na která mají nárok dle svého studijního programu.  
(4)

 Na jedné žádosti student žádá o uznání více než 5 předmětů.  
(5) 

Student, který nesplní předepsaný studijní plán v daném semestru z důvodu studijního pobytu v programu Erasmus+, 

může nesplněné předměty z daného období převézt bez poplatku. 
 

Potvrzení o zaplacení poplatku je součástí žádosti o administrativní úkon.      


