
PŘÍLOHA č. 1 

Přehled důvodů pro prominutí nebo snížení poplatku stanoveného podle § 58 odst. 3 ZoVŠ 

Důvod pro prominutí nebo snížení poplatku   
první vyměření 

poplatku v daném 
studijním programu 

druhé vyměření 
poplatku v daném 

studijním 
programu 

třetí vyměření 
poplatku v daném 

studijním 
programu 

čtvrté vyměření 
poplatku v daném 

studijním 
programu 

páté a další vyměření 
poplatku v daném 

studijním programu 

číslo popis výše snížení výše snížení výše snížení výše snížení výše snížení 

1 
tíživá sociální situace - potvrzení z ÚP o příjmech posuzované společné 
domácnosti do 1,5 násobku živ. minima, dávky v hmotné nouzi 

75-100% 75-100% 75-100% 50-75% 25-50% 

2 tíživá sociální situace - přídavek na dítě 50% 50% 50% 25% - 

3 zdravotní  postižení – držitel průkazu  ZTP, ZTP/P 100% 100% 100% 100% 100% 

4*) 
dlouhodobá hospitalizace či vážná nemoc, nebo obdobné důvody podle 
evidence studentů se speciálními potřebami IPSC 

50-100% 25-100% 0-100% 0-100% 0-100% 

5 
narození dítěte v období 9 měsíců přede dnem vzniku poplatkové 
povinnosti 

viz čl. 3 viz čl. 3 viz čl. 3 viz čl. 3 viz čl. 3 

6*) nutná nadstandardní péče o dítě dlouhodobého charakteru ze zdravotních 
důvodů na straně dítěte 

50-100% 50-100% 10-100% 10-100% 10-100% 

7*) nutná osobní péče o invalidní nebo dlouhodobě nemocnou osobu 50-100% 50-100% 10-100% 10-100% 10-100% 

8 oboustranné osiření do 26 let věku studenta a situace postavené jemu na 
roveň 

100% 100% - - - 

9 rozsáhlá nebo zvlášť významná vědecká práce anebo další tvůrčí práce 75% 50% - - - 

10 vynikající studijní výsledky – do studijního průměru 1,25 za dosavadní 
dobu studia 

40% - - - - 

11 

zahraniční studijní pobyt, při kterém student neměl přerušeno studium, v 
délce trvání alespoň 4 měsíce, organizovaný fakultou nebo univerzitou, 
přičemž fakultou nebyla ani jedna splněná studijní povinnost uznána za 
povinný nebo povinně volitelné předmět dle studijního plánu studenta 

50% 25% - - - 

12 přerušení studia v období, na které byl stanoven předchozí poplatek viz čl. 2 viz čl. 2 viz čl. 2 viz čl. 2 viz čl. 2 

13 absolvování studijního programu vyššího typu viz čl. 6 viz čl. 6 viz čl. 6 viz čl. 6 viz čl. 6 

14 absolvování studia nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku 
poplatkové povinnosti 

viz čl. 4 viz čl. 4 viz čl. 4 viz čl. 4 viz čl. 4 

15 absolvování státní či soukromé školy - nezapočítání předchozího 
neúspěšného studia stejného typu 

viz čl. 5 viz čl. 5 viz čl. 5 viz čl. 5 viz čl. 5 

       
Žádosti o prominutí nebo snížení výše poplatku z jiného důvodu se posuzují individuálně. 

*) Jde o orientační rozmezí, posuzuje se individuálně 


