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OPATŘENÍ REKTORA
č. 92/2020
Poplatek za úkony spojené s posouzením splnění
podmínky pro přijetí ke studiu
Článek 1
Úvodní ustanovení
Toto opatření upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) a Statutem Ostravské univerzity (dále jen „Statut OU“) poplatky za úkony spojené
s posouzením podmínky pro přijetí ke studiu na Ostravské univerzitě (dále jen „OU“).
Článek 2
Výše a způsob úhrady poplatků
1.

2.

3.

V souladu s ustanovením § 48 odst. 4 písm. d) zákona a čl. 2 odst. 1 Přílohy č. 3 Statutu
OU je stanoven poplatek ve výši 800,- Kč za úkony spojené s posouzením splnění
podmínky pro přijetí ke studiu uchazeči o studium v bakalářském studijním programu nebo
v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program,
který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském
vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v
evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž
ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, kteří
prokazují splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán
absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední
škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje
jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském
studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.
V souladu s ustanovením § 48 odst. 5 písm. c) zákona a čl. 2 odst. 2 Přílohy č. 3 Statutu
OU je stanoven poplatek ve výši 800,- Kč za úkony spojené s posouzením splnění
podmínky pro přijetí ke studiu uchazeči o studium v doktorském studijním programu nebo
v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, který
získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském
programu na zahraniční vysoké škole a který prokázal splnění podmínky uvedené v
ustanovení § 48 odst. 1 větě třetí nebo v odstavci 3 zákona zahraničním dokladem o
zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve
vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů
cizího státu.
Poplatek se hradí bezhotovostně na bankovní účet OU č. 931761/0710 s uvedením
variabilního symbolu (901027) a specifického symbolu, které budou uchazeči přiděleny
prostřednictvím Portálu OU.

Článek 3
Splatnost poplatků
Poplatek za úkony spojené s posouzením podmínky pro přijetí ke studiu dle tohoto opatření je
splatný do konce lhůty stanovené pro podání přihlášky.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.
Toto opatření se nevztahuje na již zahájená řízení o posouzení splnění podmínky pro
přijetí ke studiu dle tohoto opatření.
Kontrolou tohoto opatření pověřuji prorektora pro studium a celoživotní vzdělávání.

V Ostravě dne 4. 2. 2020

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., v.r.
rektor
Zpracoval: Mgr. Martin Špička, právník
Rozdělovník: Portál OU

