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Platební kalendář 
(příloha ke smlouvě o poskytnutí studia č. 4201XXX) 

 

Vysoká škola a student se dohodli na následujícím platebním kalendáři (zvolená varianta): 
 

☒ Jednorázová úhrada 
Cena bez DPH (s DPH) Splatnost Plátce 

89.900 Kč 

(108.779 Kč) 
do 24. 3. 2020 

☒ Platbu v celé výši provede student 

☐ Platbu v celé výši provede třetí osoba 

☐ Platbu provede student ve výši …………… Kč a 

třetí osoba ve výši …………….. Kč 
 

☐ 2 splátky 
Cena bez DPH (s DPH) Splatnost Plátce 

46.900 Kč 

(56.749 Kč) 
do 24. 3. 2020 

☒ Platbu v celé výši provede student 

☐ Platbu v celé výši provede třetí osoba 

☐ Platbu provede student ve výši …………… Kč a 

třetí osoba ve výši …………….. Kč 

46.900 Kč 

(56.749 Kč) 
do 24. 9. 2020 

☒ Platbu v celé výši provede student 

☐ Platbu v celé výši provede třetí osoba 

☐ Platbu provede student ve výši …………… Kč a 

třetí osoba ve výši …………….. Kč 

 

☐ 9 splátek 
Cena bez DPH (s DPH) Splatnost Plátce 

11.000 Kč 

(13.310 Kč) 
do 24. 3. 2020 

☒ Platbu v celé výši provede student 

☐ Platbu v celé výši provede třetí osoba 

☐ Platbu provede student ve výši …………… Kč a třetí 

osoba ve výši …………….. Kč 

11.000 Kč 

(13.310 Kč) 
do 30. 4. 2020 

☒ Platbu v celé výši provede student 

☐ Platbu v celé výši provede třetí osoba 

☐ Platbu provede student ve výši …………… Kč a třetí 

osoba ve výši …………….. Kč 

11.000 Kč 

(13.310 Kč) 
do 31. 5. 2020 

☒ Platbu v celé výši provede student 

☐ Platbu v celé výši provede třetí osoba 

☐ Platbu provede student ve výši …………… Kč a třetí 

osoba ve výši …………….. Kč 

11.000 Kč 

(13.310 Kč) 
do 30. 6. 2020 

☒ Platbu v celé výši provede student 

☐ Platbu v celé výši provede třetí osoba 

☐ Platbu provede student ve výši …………… Kč a třetí 

osoba ve výši …………….. Kč 

11.000 Kč 

(13.310 Kč) 
do 31. 7. 2020 

☒ Platbu v celé výši provede student 

☐ Platbu v celé výši provede třetí osoba 

☐ Platbu provede student ve výši …………… Kč a třetí 

osoba ve výši …………….. Kč 
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11.000 Kč 

(13.310 Kč) 
do 31. 8. 2020 

☒ Platbu v celé výši provede student 

☐ Platbu v celé výši provede třetí osoba 

☐ Platbu provede student ve výši …………… Kč a třetí 

osoba ve výši …………….. Kč 

11.000 Kč 

(13.310 Kč) 
do 30. 9. 2020 

☒ Platbu v celé výši provede student 

☐ Platbu v celé výši provede třetí osoba 

☐ Platbu provede student ve výši …………… Kč a třetí 

osoba ve výši …………….. Kč 

11.000 Kč 

(13.310 Kč) 
do 31. 10 2020 

☒ Platbu v celé výši provede student 

☐ Platbu v celé výši provede třetí osoba 

☐ Platbu provede student ve výši …………… Kč a třetí 

osoba ve výši …………….. Kč 

11.000 Kč 

(13.310 Kč) 
do 30. 11 2020 

☒ Platbu v celé výši provede student 

☐ Platbu v celé výši provede třetí osoba 

☐ Platbu provede student ve výši …………… Kč a třetí 

osoba ve výši …………….. Kč 

 
V případě, že je plátcem nebo částečným plátcem třetí osoba (druhá nebo třetí varianta plátce), uveďte 

tyto údaje: 

Přesný název nebo jméno plátce: ……………………………………………………………. 

Sídlo nebo adresa plátce (včetně PSČ): ………………………………………………………. 

IČ plátce:………….….…, DIČ: ….……………. 

E-mail plátce: ………………………………………… 

Vystavit a zaslat fakturu (y): ☐ANO  ☐NE (elektronicky na výše uvedenou e-mailovou adresu) 

 

Školné dle zvolené varianty hradí plátce (-i) na níže uvedený účet vysoké školy: 

- č. ú.: 49999994/2010 vedený u Fio banky, a.s. 

IBAN: CZ6520100000000049999994, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX 

 

Forma úhrady:  

a) převodem z účtu 

b) vkladem hotovosti na účet v kterékoli pobočce Fio banky, a. s. 

 

Variabilní symbol: 4201XXX (povinný údaj!) 

Na úhradu s chybným variabilním symbolem není brán zřetel! 

Jako doklad o úhradě slouží pouze výpis z účtu nebo kopie bankovní pokladní složenky. 

 

V Praze dne .....................   V Praze dne .................. 

 

 

       

  

……………………………   ………………………………………………… 

podpis studenta           doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.  

     rektor vysoké školy a člen představenstva 
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