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Čl. I 
Studijní program 

(1) AMBIS vysoká škola, a.s. (dále jen „AMBIS VŠ“) vyhlašuje od 15. 11. 2021 pro 
akademický rok 2022/2023 přijímací řízení pro studium v bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programech v prezenční i kombinované formě.  

(2) Seznam studijních programů je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření.  

Čl. II 
Přijímací řízení 

(1) Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na AMBIS VŠ. 

(2) Přihláška ke studiu 

Ke studiu se zájemci přihlašují odesláním řádně vyplněného formuláře dostupného 
v elektronické formě na adrese:  

 pro studijní programy v českém jazyce: www.ambis.cz/prihlaska, 

 pro studijní programy v anglickém jazyce: www.ambisuniversity.com/application.  

Na přijímacím pohovoru následně uchazeč vyplní plnou verzi přihlášky ke studiu. Při 
přijímacím pohovoru musí student dále doložit:  

 v případě bakalářského studia úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, 
(v případě studia mimo ČR i nostrifikaci), 

 v případě navazujícího magisterského studia úředně ověřenou kopii 
vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu, (v případě studia mimo ČR 
i nostrifikaci), 

 

AMBIS VŠ nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.  

O přijetí ke studiu rozhoduje rektor nebo jím pověřené osoby. 

(3) Termíny uzávěrky pro podání přihlášek,  

Termín podání přihlášky ke studiu: nejpozději do 31. 10. 2022 pro bakalářské studijní 
programy Ekonomika a management podniku a Bezpečnostní management, 
u ostatních studijních programů dle přílohy č. 1 do 14. 11. 2022. 

(4) Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude doručeno uchazeči prostřednictvím informačního 
systému AMBIS VŠ nejpozději do 30 dnů po konání přijímacího pohovoru a doložení 
dokladů podle odstavce 2 tohoto článku. 

Proti rozhodnutí se uchazeč může v souladu s § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb. 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. 

(5) Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí 

Rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáno do 30 dnů po 
doručení žádosti škole. 
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(6) Nahlížení do materiálů významných pro rozhodování o přijetí ke studiu 

Uchazeči mohou nahlížet do svých materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách, po oznámení 
rozhodnutí až do ukončení přijímacího řízení na Zákaznickém centru AMBIS VŠ v době 
úředních hodin. 

(7) Přijímací pohovor 

Součástí přijímacího řízení je přijímací pohovor, který je orientován na diskusi o studiu 
a perspektivách uplatnění absolventů v praxi, na profesní zájmy uchazeče, motivaci ke 
studiu a seznámení s podmínkami přijetí na AMBIS VŠ. Součástí přijímacího řízení je 
ověření úrovně jazykové znalosti studenta.  

Přijímací pohovory probíhají průběžně. Konkrétní termín je domluven s uchazečem 
individuálně, případně si ho uchazeč vybere sám prostřednictvím rezervačního 
formuláře https://www.ambis.cz/form-termin-prijimaciho-pohovoru, pro studijní progra-
my v anglickém jazyce na https://www. https://www.ambisuniversity.com/how-to-apply. 

(8) Ukončení přijímacího řízení 

Přijímací řízení je ukončeno podpisem Smlouvy o studiu a vydáním Rozhodnutí 
o přijetí, nebo Rozhodnutím o nepřijetí ke studiu.  

V případě, že se nepodaří naplnit kapacitu daného studijního programu pro jeho 
otevření, může být rozhodnuto o jeho neotevření a uchazeči bude nabídnuto studium 
v jiném studijním programu nebo formě studia na AMBIS VŠ. 

Čl. III 
Školné – poplatek spojený se studiem 

Výše školného v akademickém roce 2022/2023 pro jednotlivé studijní programy 
a formy studia jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto opatření. 

Čl. IV 
Kontaktní údaje 

(1) Sídlo 

AMBIS vysoká škola, a.s. 

Lindnerova 575/1 

180 00  Praha 8 – Libeň 

Tel.: 251 114 650 

e-mail: info@ambis.cz 

https://www.ambis.cz 
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(2) Pobočka Brno 

AMBIS vysoká škola, a.s. 

Šujanovo náměstí 356/1, 602 00 Brno – střed  

Tel.: 234 718 718 

e-mail: info@ambis.cz 

https://www.ambis.cz 

Čl. V 
Závěrečná ustanovení 

(1) AMBIS VŠ si vyhrazuje právo změnit nabídku studijních programů a výši poplatků 
uvedených v přílohách tohoto opatření. 

(2) Související dokumenty:  

 zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), 

 Studijní a zkušební řád AMBIS VŠ. 

(3) V tomto opatření je pro označení zúčastněných osob používáno genderově neutrální 
maskulinum. 

(4) Tento vnitřní předpis je zveřejněn na Úřední desce a v informačním systému IS. 

Čl. VI 
Přílohy 

(1) Příloha č. 1 – Studijní programy pro akademický rok 2022/2023. 

(2) Příloha č. 2 – Školné (poplatek spojený se studiem) pro akademický rok 2022/2023. 

(3) Příloha č. 3 – Zápis do studia. 

(4) Příloha č. 4 – Vzor smlouvy o studiu. 

Čl. VII 
Rozdělovník 

(1) Výtisk č. 1 správcovský výtisk 

(2) Výtisk č. 2 výtisk na zápůjčku 

mailto:info@ambis.cz
http://www.ambis.cz/
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Příloha č. 1 – aktualizace 
k opatření rektorky OP-R-46/2021 

STUDIJNÍ PROGRAMY  
PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 

 

 
(1) Bakalářské studijní programy 
 
AMBIS vysoká škola, a.s., vyhlašuje od 15. 11. 2021 pro akademický rok 2022/2023 přijímací 
řízení pro studium v bakalářských studijních programech: 

 

- Bezpečnostní management (v prezenční i kombinované formě), 
maximální počet přijatých studentů (společně pro obě formy) – 800, 

- Ekonomika a management podniku (v prezenční i kombinované formě) 
maximální počet přijatých studentů (společně pro obě formy) – 500, 

- Marketingová komunikace (v prezenční formě, od 20. 6. i v kombinované formě), 
maximální počet přijatých studentů (společně pro obě formy) – 300, 

- Management a hospodaření ve veřejné správě (v prezenční i kombinované formě), 
maximální počet přijatých studentů (společně pro obě formy) – 150, 

- Veřejná politika (v prezenční formě, od 25. 7. i v kombinované formě), 
maximální počet přijatých studentů (společně pro obě formy) – 150, 

- Business Economics and Management (v prezenční formě 
maximální počet přijatých studentů – 39. 

 
(2) Navazující magisterské programy 
 
AMBIS vysoká škola, a.s., vyhlašuje od 15. 11. 2021 pro akademický rok 2022/2023 přijímací 
řízení pro studium v navazujících magisterských studijních programech: 

 

- Ekonomika a management podniku (v prezenční formě a kombinované formě) 
maximální počet přijatých studentů (společně pro obě formy) – 150, 

- Bezpečnostní management (v prezenční a kombinované formě) 
maximální počet přijatých studentů (společně pro obě formy) – 175, 

- Management a hospodaření ve veřejné správě (v prezenční formě a kombinované 
formě) 
maximální počet přijatých studentů (společně pro obě formy) – 125. 

 

(3) Bakalářské studijní programy 
AMBIS vysoká škola, a.s., vyhlašuje od 20. 6. 2022 pro akademický rok 2022/2023 přijímací 
řízení pro studium v bakalářském studijním programu: 

- Marketingová komunikace (v kombinované formě), 
 
AMBIS vysoká škola, a.s., vyhlašuje od 25. 7. 2022 pro akademický rok 2022/2023 přijímací 
řízení pro studium v bakalářském studijním programu: 

- Veřejná politika (v kombinované formě). 
 
AMBIS vysoká škola, a.s., vyhlašuje od 1. 10. 2022 pro akademický rok 2022/2023 přijímací 
řízení pro studium v bakalářských studijních programech: 

- Management hotelnictví a cestovního ruchu (v prezenční formě) 
maximální počet přijatých studentů – 100. 
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Příloha č. 2 – aktualizace 
k opatření rektorky OP-R-46/2021 

 
ŠKOLNÉ (poplatek spojený se studiem) 

PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 
 

 
(1) Forma úhrady poplatku za studium (školného) 
 
Školné (poplatek spojený se studiem) se hradí na základě vystavené faktury ročně za dva 
semestry (zimní a letní) zpravidla před začátkem akademického roku. Pokud student 
Úřadovnou / e-mailem požádá, lze úhradu provést i po jednotlivých semestrech (v tom případě 
je výše tohoto poplatku vyšší než polovina ročního poplatku) nebo v měsíčních splátkách 
(v tom případě je celkové roční školné zvýšeno o 15 %). 

 
(2) Školné (poplatek spojený se studiem) pro bakalářské studijní programy pro 

studium zahájené v akademickém roce 2022/2023 
 
Pro bakalářské studijní programy je školné za semestr v akademickém roce 2022/2023 na 
AMBIS VŠ stanoveno následovně: 
 

- Bezpečnostní management – prezenční forma studia  
Platba za semestr 31 900,- Kč, při roční platbě 30 900,-Kč (roční platba 61 800,- Kč),  
 

- Bezpečnostní management – kombinovaná forma studia  
Platba za semestr 30 900,- Kč, při roční platbě 29 900,- Kč (roční platba 59 800,- Kč), 
 

- Ekonomika a management podniku – prezenční forma studia 
Platba za semestr 26 900,- Kč, při roční platbě 25 900,- Kč (roční platba 51 800,- Kč), 
 

- Ekonomika a management podniku – kombinovaná forma studia 
Platba za semestr 25 900,- Kč, při roční platbě 24 900,- Kč (roční platba 49 800,- Kč), 
 

- Management a hospodaření ve veřejné správě – prezenční forma studia 
Platba za semestr 26 900,- Kč, při roční platbě 25 900,- Kč (roční platba 51 800,- Kč), 
 

- Management a hospodaření ve veřejné správě – kombinovaná forma studia 
Platba za semestr 25 900,- Kč, při roční platbě 24 900,- Kč (roční platba 49 800,- Kč), 
 

- Marketingová komunikace – prezenční forma studia 
Platba za semestr 29 900,- Kč, při roční platbě 28 900,-Kč (roční platba 57 800,- Kč),  
 

- Marketingová komunikace – kombinovaná forma studia 
Platba za semestr 28 900,- Kč, při roční platbě 27 900,-Kč (roční platba 55 800,- Kč),  
 

- Veřejná politika – prezenční forma studia 
- Platba za semestr 25 900,- Kč, při roční platbě 24 900,- Kč (roční platba 49 800,- Kč), 

 

- Veřejná politika – kombinovaná forma studia 
- Platba za semestr 24 900,- Kč, při roční platbě 23 900,- Kč (roční platba 47 800,- Kč), 

 

- Business Economics and Management – prezenční forma studia 
Platba za akademický rok 3 900,- € (při platbě po semestrech 2 x 2.150,- €). 
 

- Management hotelnictví a cestovního ruchu – prezenční forma studia 
Platba za semestr 26 900,- Kč, při roční platbě 25 900,- Kč (roční platba 51 800,- Kč).  



 

8-5340-01.10.2022  Strana 2 z 2 

(3) Školné (poplatek spojený se studiem) pro navazující magisterské studijní 
programy pro studium zahájené v akademickém roce 2022/2023 

 
Pro navazující magisterské studijní programy je školné za semestr v akademickém roce 
2022/2023 na AMBIS VŠ stanoveno následovně: 
 

- Bezpečnostní management – prezenční forma studia  
Platba za semestr 34 900,- Kč, při roční platbě 33 900,-Kč (roční platba 67 800,- Kč),  
 

- Bezpečnostní management – kombinovaná forma studia  
Platba za semestr 33 900,- Kč, při roční platbě 32 900,-Kč (roční platba 65 800,- Kč),  
 

- Ekonomika a management podniku – prezenční forma studia 
Platba za semestr 29 900,- Kč, při roční platbě 28 900,- Kč (roční platba 57 800,- Kč), 
 

- Ekonomika a management podniku – kombinovaná forma studia 
Platba za semestr 28 900,- Kč, při roční platbě 27 900,- Kč (roční platba 55 800,- Kč), 
 

- Management a hospodaření ve veřejné správě – prezenční forma studia 
Platba za semestr 29 900,- Kč, při roční platbě 28 900,- Kč (roční platba 57 800,- Kč). 
 

- Management a hospodaření ve veřejné správě – kombinovaná forma studia 
Platba za semestr 28 900,- Kč, při roční platbě 27 900,- Kč (roční platba 55 800,- Kč). 
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Příloha č. 3 
k opatření rektorky OP-R-46m/2022 

ZÁPIS DO STUDIA 
 

 
 

(1) Zápis do studia 
 

V souladu se Studijním a zkušebním řádem čl. 4 odst. 3 uchazeč získává dle § 51 zákona 
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách) právo být zapsán do studia dnem nabytí právní moci rozhodnutí 
o přijetí ke studiu ve studijním programu. Dnem zápisu do studia se uchazeč stává 
studentem vysoké školy. Tento zápis provede AMBIS VŠ. 

 
 

(2) Termín zápisu do studia 
 

K 1. 9. 2022 bude uchazeč/student zapsán do studia. Pokud k tomuto datu nebudou 
splněny podmínky nezbytné pro zápis, bude uchazeč/student zapsán ihned po jejich 
splnění. Zápis do studia je jednostranným administrativním úkonem vysoké školy ve 
školním informačním systému a je prováděn automaticky bez přítomnosti uchazeče. 
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SMLOUVA O STUDIU 
(dále jen „Smlouva“) 

 
AMBIS vysoká škola, a.s., IČO: 618 58 307, DIČ: CZ 618 58 307, se sídlem Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 – Libeň, 
Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2695, 
zastoupena na základě plné moci Mgr. Nikolou Píšovou (dále jen „AMBIS VŠ“ na straně jedné), 
 
a  
 
Uchazeč/Student: …………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

Datum a místo narození: ……………………………………………………………………………………………………………………......................... 

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………........................... 

Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

Telefonní spojení: ……………………………………………… E-mail: ……………………………………………………………………....................... 

Identifikátor datové schránky: ......................................................................................................................................... 

 

(dále jen „Uchazeč/Student“, nebo „Uchazeč“ nebo „Student“, Uchazeč/Student a AMBIS VŠ dále společně jen jako 
„Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) (Student a AMBIS VŠ dále také jako „Strany“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu: 
 
1. Předmět Smlouvy 
1.1. Tato Smlouva upravuje práva a povinnosti stran při zabezpečení výuky v bakalářském studijním programu 

Bezpečnostní management se standardní dobou studia v kombinované formě 3 roky a se zahájením studia v 
akademickém roce 2022/2023 (dále jen „Studijní program“). Studijní program probíhá 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“). 

1.2. Student se stane studentem AMBIS VŠ v den zápisu ke studiu. 
1.3. Student, který řádně ukončí bakalářské studium na AMBIS VŠ, má právo užívat akademický titul bakalář (ve 

zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). 
1.4. Místem studia je Praha, Česká republika. 
1.5. Student se podílí na úhradě nákladů spojených se studiem tak, jak je definováno a dohodnuto dále v této 

smlouvě.  

2. Povinnosti AMBIS VŠ 
2.1. AMBIS VŠ se zavazuje: 

a) dodržovat zásady řízení a provozu ve smyslu platného Statutu AMBIS VŠ, vnitřních předpisů a řádů 
registrovaných MŠMT ČR, a to včetně jejich pozdějších novelizací, 

b) realizovat studium v souladu s udělenou akreditací, vnitřními předpisy a rozhodnutími rektora, 
c) vytvářet studentům podmínky k zvládnutí povinností stanovených Studijním a zkušebním řádem AMBIS 

VŠ, 
d) personálně zabezpečit výuku způsobem odpovídajícím vysokoškolským standardům, 
e) provádět v souladu s předpisy aktualizaci obsahu učiva v návaznosti na změny legislativy a s ohledem na 

vývoj vědních oborů a společenské praxe, 
f) zpřístupnit vnitřní předpisy AMBIS VŠ týkající se studia zveřejněním na úřední desce AMBIS VŠ, 
g) vytvořit studentům optimální psychohygienické a bezpečnostní podmínky pro studium, 
h) zajišťovat svou činnost a provoz tak, aby byly splněny záměry vzdělávacího procesu. 

2.2. AMBIS VŠ nehradí studentovi stravné, ubytování a dopravu, učebnice, nadstandardní pomůcky, zahraniční 
studijní zájezdy a další akce pořádané AMBIS VŠ. 

2.3. Pokud bude uchazeč přijat ke studiu, k 1. 9. příslušného akademického roku bude uchazeč zapsán do studia. 
Pokud k tomuto datu nebudou splněny podmínky nezbytné pro přijetí, bude uchazeč přijat a zapsán po jejich 
splnění. Zápis do studia z organizačních důvodů po přijetí uchazeče provede v daném termínu AMBIS VŠ 
a uchazeč s tímto souhlasí. To samé platí v případě přerušení studia, kdy následující den po uplynutí doby, na 
kterou bylo studentovi studium přerušeno, provede AMBIS VŠ zápis do studia. Uchazeč/Student s tímto 
souhlasí.   
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3. Povinnosti studenta 
3.1. V souladu se smlouvou o studiu a pokyny AMBIS VŠ zahájit studium ve stanoveném termínu. 
3.2. Po celou smluvně dohodnutou dobu řádně plnit stanovené studijní povinnosti a společenský standard 

vyplývající z charakteru vysoké školy, dodržovat ustanovení obecně závazných právních a vnitřních předpisů 
AMBIS VŠ a respektovat ustanovení a zvyklosti platné ve školních, případně jiných školou užívaných prostorách 
a dodržovat dobré mravy, etický kodex AMBIS VŠ a pokyny pracovníků AMBIS VŠ. 

3.3. Chránit dobré jméno a majetek AMBIS VŠ. Zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo 
vnitřními předpisy AMBIS VŠ je posuzováno jako disciplinární přestupek řešený způsobem stanoveným 
v Disciplinárním řádu pro studenty AMBIS VŠ. 

3.4. Platit školné a další poplatky spojené se studiem ve stanovených termínech, v předepsané výši a způsobem 
uvedeným v čl. 9. a 10. této Smlouvy. 

3.5. Dodržovat předpisy spojené s činností a provozem AMBIS VŠ. 
3.6. Seznamovat se průběžně s aktuálním zněním vnitřních předpisů AMBIS VŠ, směrnicemi, opatřeními 

a rozhodnutími vedení AMBIS VŠ a rektora.  
3.7. Pravidelně sledovat informace zveřejňované prostřednictvím informačního systému AMBIS VŠ (dále jen „IS“) 

a chránit své přístupové údaje do něj. 
3.8. Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ustanovení o požární ochraně. 
3.9. Pravidelně kontrolovat, že má splněny veškeré své povinnosti a uhrazeny veškeré své závazky dle smlouvy 

o studiu, zejména školné a poplatky spojené se studiem či další s tím související závazky. Uchazeč/Student bere 
na vědomí, že dluh na školném, administrativních poplatcích souvisejících se studiem, případných úrocích 
z prodlení, smluvních pokutách či náhradě škody nebo jejich části je považována za neplnění studijních 
povinností dle ust. § 63 odst. 3 Zákona a dle Studijního a zkušebního řádu AMBIS VŠ.  

4. Přerušení studia 
4.1. Studium může být za podmínek stanovených Studijním a zkušebním řádem AMBIS VŠ i opakovaně přerušeno. 

Uchazeč/Student je oprávněn požádat o přerušení studia pouze v případě, že má vůči AMBIS VŠ 
uhrazeny/vyrovnány veškeré závazky (a to splatné i ještě nesplatné, resp. u nesplatných závazků se účastníci 
dohodli, že dnem podání žádosti o přerušení se stávají splatnými ty závazky, na něž má škola nárok dle čl. 4.2. 
a byla již vystavena faktura), to neplatí pro případy přerušení výslovně uvedené v Zákoně (§ 54 odst. 2). 

4.2. Pokud dojde k přerušení studia v průběhu semestru a student uhradil školné na celý akademický rok zahrnující 
i tento semestr, náleží AMBIS VŠ školné ve výši dle semestrální platby dle čl. 9.3. připadající na celý semestr, 
v němž došlo k přerušení studia. Zbývající částka zaplaceného školného na tento akademický rok bude 
studentovi vrácena bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí o přerušení.  

4.3. Pokud měl student dohodnut individuální splátkový kalendář dle čl. 10.3. této Smlouvy, náleží škole školné ve 
výši splátek připadající na tento semestr, v němž došlo k přerušení.  

4.4. Pokud ale dojde v době přerušení studia k ukončení studia, má AMBIS VŠ nárok na zaplacení částky školného 
za celý tento akademický rok, v němž došlo k ukončení studia bez ohledu na přerušení ve výši dohodnuté 
s tímto studentem (v případě semestrálních plateb ve výši dle čl. 9.3. této Smlouvy připadající na tento 
akademický rok, v případě individuálních splátek ve výši součtu těchto splátek). Na uvedené vystaví AMBIS VŠ 
fakturu. 

4.5. Dnem opětovného zápisu do studia je první den, který následuje po konci doby přerušení studia.  

5. Ukončení studia 
5.1. Studium se řádně ukončuje úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky ve smyslu ust. § 55 Zákona. 
5.2. Jiným než řádným způsobem se studium ukončuje dle ust. § 56 Zákona.  
5.3. Nezíská-li však student alespoň minimální počet kreditů potřebný k postupu do vyššího ročníku k prvnímu dni 

následujícího akademického roku nedochází k ukončení studia, ale Student zůstává v původním ročníku. Další 
podrobnosti stanoví Studijní a zkušební řád AMBIS VŠ. 

6. Odstoupení 
6.1. Strany mohou od této Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.  
6.2. AMBIS VŠ si vyhrazuje právo neotevřít první ročník Studijního programu v případě, že by nebyla naplněna 

minimální kapacita přijatých studentů. V takovém případě smí AMBIS VŠ od této Smlouvy odstoupit. 
6.3. O odstoupení musí být druhá ze Stran vyrozuměna doporučeným dopisem. Uchazeč/Student může pro 

odstoupení od smlouvy využít také podání v Úřadovně v IS.  
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6.4. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 6.1. a 6.2. této Smlouvy, AMBIS VŠ vrátí školné zaplacené 
Uchazečem/Studentem na příslušný akademický rok. Uchazeč/Student nese veškeré poplatky za kurzovní 
směny či kurzovní rozdíl, jako i bankovní poplatky spojené s vrácením jakýchkoliv prostředků, odstoupí-li od 
této Smlouvy Uchazeč/Student. 

7. Doba trvání a počátek účinnosti Smlouvy 
7.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. 
7.2. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, účinnost této Smlouvy končí dnem řádného ukončení studia 

Studijního programu nebo dnem, kdy studium bylo ukončeno jiným než řádným způsobem. Tím nejsou 
dotčena ustanovení, ze kterých je patrno, že platí i nadále jako je ustanovení o smluvních pokutách, náhradě 
škody, nároku na školné za akademický rok, v němž studium bylo ukončeno apod. 

8. Ochrana osobních údajů (GDPR) 
8.1. AMBIS VŠ jako správce osobních údajů zpracovává údaje o studentech a uchazečích o studium v souladu 

s platnými právními předpisy. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů jsou k dispozici na adrese 
www.ambis.cz/informace-a-pristup-k-osobnim-udajum. 

9. Poplatky spojené se studiem  
9.1. Poplatky spojené se studiem a jejich výše jsou stanoveny vnitřním předpisem AMBIS VŠ. Tyto poplatky se 

rozdělují na školné a další administrativní poplatky. AMBIS VŠ má nárok na poplatky spojené se studiem dnem 
účinnosti této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy. Smluvní strany konstatují, že nárok na poplatky 
spojené se studiem trvají a jsou nárokovatelné za podmínek v této smlouvě uvedených i v případech, pokud 
studium netrvá, tj. bylo přerušeno či bylo ukončeno či dosud uchazeč nebyl zapsán. Poplatky spojené se 
studiem jsou zdrojem pro zajištění finančních prostředků pro vzdělávací, vědeckou, vývojovou a provozní 
činnost AMBIS VŠ.  

9.2. Uchazeč/Student je povinen hradit školné tak, že jej bude hradit vždy na akademický rok předem. Částka 
školného na akademický rok je uvedena v článku 10.1. (sloupec „při roční platbě“), a tato částka školného na 
akademický rok studia je neměnná po celou dobu standardního studia s výjimkou zvýšení školného za 
podmínek uvedených v této smlouvě. Nárok AMBIS VŠ na školné vzniká dnem účinnosti této Smlouvy a je vždy 
hrazeno na každý akademický rok předem na základě faktury vystavené školou se lhůtou splatnosti nikoliv 
kratší než 14 dní od jejího vystavení.  

9.3. Student může prostřednictvím aplikace Úřadovna v IS požádat o splátky školného na akademický rok 
rozdělením na platby za semestry, v takovém případě se hradí částka školného za takový semestr ve výši dle čl. 
10.1. (sloupec „při semestrální platbě“). Termín pro podání žádosti je Uchazeči/Studentovi sdělen vždy před 
začátkem akademického roku e-mailem, přičemž pro první akademický rok Uchazeč/Student žádost podává 
písemně současně s uzavřením smlouvy. Zároveň může Uchazeč/Student požádat o individuální splátkový 
kalendář školného na akademický rok za podmínek a dle čl. 10.3. této Smlouvy.  

9.4. Účastníci berou na vědomí, že školné se hradí i v případě distanční výuky realizované v souladu s právními 
předpisy či mimořádnými opatřeními příslušných orgánů.  

9.5. Pokud dojde k prodloužení standardní doby studia, Student se zavazuje hradit školné za každý semestr, o který 
nikobylo studium prodlouženo. Výše školného za takový semestr je uvedena v odst. 10.1. (sloupec „při 
semestrální platbě“) a zvyšuje se o inflaci dle odst. 9.9. za dobu od podpisu této Smlouvy.  

9.6. Fakturu na školné v prvním akademickém roce studia obdrží Uchazeč/Student na kontaktní e-mailovou adresu 
uvedenou v této Smlouvě. Faktury za studium v následujících letech studia budou Studentovi vystaveny 
a zpřístupněny v IS. Zpřístupněním faktury v IS se považuje tato faktura za řádně Studentovi doručenou 
a Student s tímto souhlasí a bere toto na vědomí  

9.7. V případě, že bude studium Studenta ukončeno, nárok na zaplacení školného za akademický rok, v jehož 
průběhu došlo k ukončení, nezaniká a pokud již bylo zaplaceno, nevrací se. To samé platí v případě, kdy uchazeč 
do studia nenastoupí, tj. je povinen zaplatit školné za první akademický rok 

9.8. Student se zavazuje hradit školné ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře. V případě porušení této povinnosti 
se zavazuje zaplatit AMBIS VŠ smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně za každý započatý den prodlení do zaplacení. 
Tato pokuta je splatná vždy následující den prodlení. Tím není dotčeno právo AMBIS VŠ na náhradu škody 
v plné výši. Student bere na vědomí, že je povinen toto školné hradit řádně a včas jak v souladu s vnitřními 
předpisy školy, tak dle Zákona. 

9.9. Školné se bude po dobu účinnosti této Smlouvy zvyšovat z důvodu inflace. Inflací se rozumí meziroční inflace 
měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním 
rokem Český statistický úřad za rok předcházející, vyjádřená v procentech. AMBIS VŠ je oprávněna zvýšit školné 
z důvodu inflace o tolik procent, kolik procent činila inflace v předcházejícím kalendářním roce. Aktuální výše 
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inflace zveřejněná ČSÚ pro daný rok bude AMBIS VŠ zveřejněna na úřední desce. Školné zvýšené z důvodu 
inflace se považuje za sjednané školné dle této Smlouvy. 

9.10. Závazek Studenta uhradit školné se považuje za splněný také v případě, že za Studenta uhradí školné třetí osoba 
(např. jeho zaměstnavatel, rodič). Student se zavazuje samostatně sjednat s třetí osobou, která za něj zaplatí 
školné dle tohoto odstavce, že tak za něj učiní a zavazuje se zajistit, že tato třetí osoba nebude nikdy požadovat 
vrácení zaplaceného školného na AMBIS VŠ z důvodu toho, že je osobou odlišnou od Uchazeče/Studenta či 
z jiných důvodů. Při porušení této povinnosti nese Uchazeč/Student odpovědnost, včetně případné 
odpovědnosti za náhradu škody. 

9.11. Další administrativní poplatky se Student zavazuje hradit ve výši stanovené vnitřním předpisem AMBIS VŠ ke 
dni, v němž došlo k právní skutečnosti předpokládanou definicí poplatku (např. poplatek za opakovaný zápis 
předmětu do IS ke dni umožnění opakovaného zápisu předmětu do IS). Takový poplatek bude hrazen na 
základě faktury vystavené AMBIS VŠ a student se tuto zavazuje uhradit řádně a včas. Tyto faktury budou 
Uchazeči/Studentovi vystaveny a zpřístupněny v IS, kdy toto bere student na vědomí. Zpřístupněním faktury 
v IS se považuje tato faktura za řádně Uchazeči/Studentovi doručenou.  

10. Ceník studia a způsob úhrady 
10.1. Výše školného je částka uvedená v opatření rektorky pro akademický rok 2022/2023. tj.: 

Školné  Forma studia 

Cena za akademický rok 

při roční platbě  
při semestrální 

platbě 

Bc. – Bezpečnostní management  
prezenční 61 800 Kč 2 x 31 900 Kč 

kombinované 59 800 Kč 2 x 30 900 Kč 

Bc. – Ekonomika a management podniku 
prezenční 51 800 Kč 2 x 26 900 Kč 

kombinované 49 800 Kč 2 x 25 900 Kč 

Bc. – Management a hospodaření ve veřejné 
správě 

prezenční 51 800 Kč 2 x 26 900 Kč 

kombinované 49 800 Kč 2 x 25 900 Kč 

Bc. – Marketingová komunikace 
prezenční 57 800 Kč 2 x 29 900 Kč 

kombinované 55 800 Kč 2 x 28 900 Kč 

Bc. – Veřejná politika 
prezenční 49 800 Kč 2 x 25 900 Kč 

kombinovaná 47 800 Kč 2 x 24 900 Kč 

Mgr. – Bezpečnostní management 
prezenční 67 800 Kč 2 x 34 900 Kč 

kombinované 65 800 Kč 2 x 33 900 Kč 

Ing. – Ekonomika a management podniku 
prezenční 57 800 Kč 2 x 29 900 Kč 

kombinované 55 800 Kč 2 x 28 900 Kč 

Ing. – Management a hospodaření ve veřejné 
správě 

prezenční 57 800 Kč 2 x 29 900 Kč 

kombinované 55 800 Kč 2 x 28 900 Kč 

 Školné a poplatky spojené se studiem jsou osvobozeny od DPH. 

10.2. Školné a poplatky spojené se studiem lze uhradit následujícími způsoby: 
a. bankovním převodem, 
b. hotovostním vkladem na pobočce kterékoliv banky, 
c. platební kartou na studijním oddělení, 
d. platební bránou v IS. 

10.3. V odůvodněných případech je možné, aby Uchazeč/Student požádal AMBIS VŠ o možnost platit školné 
v individuálních splátkách, v takovém případě bude smluvními stranami dohodnut splátkový kalendář (a výše 
jednotlivých splátek), který se řídí Sazebníkem poplatků spojených se studiem pro příslušný semestr 
akademického roku. Dohoda o splátkovém kalendáři v případě, že bude uzavřena v ústní formě, nabývá 
platnosti a účinnosti v okamžiku vystavení faktur dle rozpisu splátek na základě žádosti studenta o splátkový 
kalendář v IS.  

10.4. V případech zvlášť zřetele hodných může na základě odůvodněné žádosti Uchazeče/Studenta Rektor povolit 
výjimku v otázce výše školného za podmínek uvedených v takové výjimce.  

11. Uchazeč, který nesplnil podmínky pro přijetí 
11.1. Uchazečem pro účely čl. 11 této Smlouvy je osoba, která podepsala smlouvu o studiu, ale nesplnila veškeré 

podmínky pro přijetí ke studiu včetně podmínek definovaných v ust. § 48 Zákona.  
11.2. Uchazeč je povinen nejpozději do 1. října daného akademického roku, v němž měl být zapsán ke studiu, doložit 

splnění podmínek (tj. v případě úspěšného složení maturitní či státní závěrečné zkoušky ať už v řádném či 
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opravném termínu je povinen předložit AMBIS VŠ maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom a dodatek 
diplomu či jiný doklad dle ust. § 48 odst. 4, resp. odst. 5 Zákona) nebo je povinen AMBIS VŠ doložit, že nesložil 
maturitní zkoušku (v bakalářských studijních programech) nebo státní závěrečnou zkoušku (v navazujících 
magisterských studijních programech) v řádném ani opravném termínu či Obdobný doklad o nesplnění 
podmínky získání vzdělání zahraničního středoškolského vzdělání a jeho absolvování dle ust. § 48 odst. 4 a 5 
Zákona. Doložením potvrzení o neúspěšném složení maturitní či státní závěrečné zkoušky či Obdobného 
dokladu v návaznosti na studium na zahraniční škole ve shora uvedeném termínu zaniká tato Smlouva 
(rozvazovací podmínka). V těchto případech povinnost hradit školné od počátku zaniká. 

11.3. V případě však, že ve shora uvedeném termínu poruší svou povinnost doložit splnění podmínek pro přijetí do 
studia či doklad o neúspěšném složení maturitní zkoušky či státní závěrečné zkoušky či Obdobný doklad, je 
povinen zaplatit za porušení této povinnosti AMBIS VŠ smluvní pokutu ve výši školného na daný akademický 
rok a dále je AMBIS VŠ oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. V těchto případech povinnost 
hradit školné od počátku zaniká. Zároveň je povinen zaplatit AMBIS VŠ náhradu škody v plné výši. 

12.  Ostatní ustanovení 
12.1. Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Základní informace o průběhu studia na AMBIS vysoké škole, a.s., účinné ke dni 

podpisu této smlouvy a platí po celou dobu standardního studia Studenta. V případě, že Student například 
v důsledku přerušení studia či z jiných důvodů bude studovat daný ročník/semestr opakovaně, ale 
v následujícím akademickém roce, platí pro něj Základní informace o průběhu studia na AMBIS vysoké škole, 
a.s., ve znění, které je platné pro Studenty, kteří realizují standardní dobu studia v takovém akademickém roce 
(příklad: student započal studium 2022/2023, v prvním semestru přerušil a vrátil se zpět do studia 
v akademickém roce 2023/2024; v takovém případě pro něj platí Základní informace o průběhu studia, které 
platí pro studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2023/2024). Uchazeč/Student tímto výslovně 
prohlašuje, že ji převzal a prostudoval. Dokumentu porozuměl a bere ho na vědomí. 

12.2. Tato Smlouva a jakékoliv vztahy z ní vyplývající nebo související s předmětem této Smlouvy se řídí, a budou 
vykládány a vymáhány v souladu s právním řádem České republiky s vyloučením norem kolizního práva. 

12.3. Příslušnými soudy pro veškeré spory z této Smlouvy a v souvislosti s ní jsou soudy České republiky. 
12.4. Pozbyde-li AMBIS VŠ akreditaci pro Studijní program, zajistí Studentovi možnost studovat jiný, obdobný 

studijní program či oblasti studia, jejichž výuku nabízí. AMBIS VŠ si vyhrazuje právo změny Studijního programu 
na jiný, obdobný studijní program (oblast studia, specializace), jehož výuku nabízí. AMBIS VŠ si vyhrazuje právo 
změny obsahu studijního programu v souladu se Zákonem. AMBIS VŠ může Studenta zapsat do obdobného 
nově akreditovaného studijního programu, pokud tento nahrazuje dosavadní Studijní program Studenta 
a pokud to náhradní studijní program umožňuje. 

12.5. Další podmínky, které tato Smlouva výslovně neupravuje, se řídí Zákonem a dalšími obecně závaznými předpisy 
a vnitřními předpisy AMBIS VŠ. 

12.6. Pokud není právním předpisem stanoveno jinak, veškeré písemnosti, rozhodnutí, oznámení či další sdělení 
(dále jen „písemnosti“) se doručují prostřednictvím IS, případně na korespondenční adresu uvedenou v této 
Smlouvě, případně na adresy Smluvními stranami řádně sdělené. Písemnosti mohou být doručovány též 
prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy Stran uvedené v záhlaví této Smlouvy a dále na e-mail, který bude 
Uchazeči/Studentovi AMBIS VŠ pro účely jeho studia přidělen, pokud to nevylučují příslušné právní předpisy. 
Nestanoví-li příslušné právní předpisy v konkrétním případě jinak, považuje se písemnost za doručenou též 
v případě, že Uchazeč/Student nebyl zastižen, nebo pokud se v místě korespondenční adresy nezdržuje či mu 
jinak nemohlo být doručeno. V takovém případě se mu písemnost uloží u AMBIS VŠ a Uchazeč/Student se 
o tom vyrozumí studijním e-mailem. Nevyzvedne-li si Uchazeč/Student zásilku u AMBIS VŠ do 14 kalendářních 
dnů, považuje se poslední den za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl. Uchazeč/Student je 
povinen oznámit škole bez zbytečného odkladu zřízení a zpřístupnění své datové schránky včetně ID. Zároveň 
je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit změnu adresy pro doručování.  

12.7. AMBIS VŠ má právo na náhradu škody v plném rozsahu, a to i ohledně škody, která vznikla porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje ujednání o smluvní pokutě či smluvním úroku z prodlení. Výše náhrady škody 
není omezena výší jakékoli smluvní pokuty sjednané podle této smlouvy a na smluvní pokutu se nezapočítává. 

12.8. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na platnost ustanovení, která mají trvat i po zániku této smlouvy, a to 
zejména všech ustanovení o poplatcích spojených se studiem za podmínek v této smlouvě uvedených, 
smluvních pokutách, úrocích z prodlení, náhradě škody či jiné újmy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně 
jinak. 

12.9. Bude-li Uchazeči/Studentovi umožněno placení ve splátkách, dohodly se smluvní strany v souladu s ust. § 1931 
Občanského zákoníku na ztrátě výhody splátek pro případ, že některá ze splátek (nebo její část) nebude 
zaplacena řádně a včas. V takovém případě se stává splatný celý závazek a AMBIS VŠ je oprávněna požadovat 
okamžité zaplacení celé své pohledávky najednou, tj. ve výši všech dosud nezaplacených splátek. 
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12.10. Neplní-li jedna smluvní strana své povinnosti dle této Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna pozastavit 
či přerušit plnění svých smluvních povinností do doby, kdy bude povinnost druhé smluvní strany splněna. 
AMBIS VŠ je oprávněna neposkytovat Uchazeči/Studentovi plnění dle smlouvy o studiu po dobu, po kterou 
bude v prodlení s placením školného či poplatků souvisejících se studiem. 

12.11. Uchazeč/Student se zavazuje neprodleně písemně nahlásit AMBIS VŠ veškeré změny týkající se jeho 
identifikačních údajů uvedených v této Smlouvě, nejpozději však do 15 dní ode dne změny. 

12.12. Změny podmínek, za nichž byla tato Smlouva sjednána, mohou být provedeny pouze písemně, není-li 
stanoveno jinak.   

12.13. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Smlouvy a že tato Smlouva byla sepsána dle jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Strany dále prohlašují, že si nejsou 
vědomy žádných skutečností, které by v jakémkoliv ohledu činily tuto Smlouvu neplatnou, nebo ji mohly učinit 
neúčinnou či zmařit její účel. 

12.14. Stane-li se nebo bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno nevymahatelným, neplatným, neúčinným 
nebo zdánlivým, nedotýká se taková nevymahatelnost, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost zbytku této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují ve lhůtě 7 dnů po doručení výzvy druhé Strany nahradit takové ustanovení 
ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným právním smyslem, případně 
uzavřít novou smlouvu. 

12.15. Pro účely této smlouvy, kde je uvedeno „Student“ a není ještě zapsán ke studiu, rozumí se tím Uchazeč. 
Uchazečem nebo Studentem je i pro účely této smlouvy jako druhá smluvní strana student, který studium 
ukončil nebo mu bylo ukončeno nebo studium přerušil v návaznosti na dané ustanovení.  

12.16. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou pare, přičemž každá Strana obdrží jedno pare. Obě vyhotovení mají 
hodnotu originálu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V______________, dne: __________ V______________, dne: __________ 

 
 
 
 

       
 

____________________________ ____________________________ 
Uchazeč/Student  AMBIS vysoká škola, a.s. 

Mgr. Nikola Píšová, na základě plné moci 
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ŽÁDOST O STANOVENÍ FORMY ÚHRADY ŠKOLNÉHO  

PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 
 

Já, níže podepsaný/á, žádám o fakturaci školného: 

za celý akademický rok 2022/2023 najednou (1 faktura), 

po jednotlivých semestrech (2 faktury)  

v tomto případě bude výše školného v každém semestru polovina ročního školného 

zvýšená o 1.000 Kč, 

v měsíčních splátkách (max. 10 faktur podle data zahájení studia viz níže) 

v tomto případě:  

 bude školné navýšeno o 15 %, 

 v informačním systému budou vystaveny faktury na poměrnou část školného se 

splatností vždy k poslednímu kalendářnímu dni měsíce tak, aby poslední splátka 

školného za zimní semestr byla k 31. 12. 2022 (maximálně 5 splátek) a poslední 

splátka školného za letní semestr byla k 31. 5. 2023 (5 splátek). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Úhrada školného zaměstnavatelem 

 Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele 

 v tomto případě na druhé straně tohoto dokumentu vyplňte potřebné fakturační údaje 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zároveň beru na vědomí, že tato moje žádost je závazná a není možné od ní v průběhu akademického 

roku odstoupit. 

Identifikační údaje 

jméno: 

příjmení:  

e-mail: 

      ___________________________________________ 

         podpis 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poučení:  

Žádost vytiskněte, vyplňte, podepište a předejte nebo zašlete společně se Smlouvou o studiu na Zákaznické 
oddělení AMBIS. Pokud tuto žádost se Smlouvou o studiu neodevzdáte, bude Vám vystavena jedna faktura 
na celý akademický rok. 

Pozdní podání této žádosti může být zpoplatněno podle Sazebníku poplatků spojených se studiem.  
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Tuto část vyplňujte jen v případě, že faktura má být vystavena na jinou osobu než na Vás! 

 

 

 

Informace o osobě (společnosti), na kterou má být vystavena faktura / faktury  

 

Název společnosti: 

 

IČO:      DIČ: 

 

Adresa společnosti: 

 

Komentář k žádosti: 

 

 

 

 

 

 

 

V komentáři uveďte co nejpřesněji bližší informace k žádosti, např.: 

 zda chcete na společnost fakturovat celé školné nebo jak velkou část 

 co potřebujete uvést do textu na faktuře (např. Vaše jméno) 
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o studiu  
  

Základní informace o průběhu studia na AMBIS vysoké škole, a.s.,  
v akademickém roce 2022/2023 č. 1 ze dne 13. 12. 2021  

  
Tento dokument slouží k podání a vysvětlení důležitých informací týkajících se studia na AMBIS vysoké škole, a.s. 
(dále „AMBIS VŠ“). V případě dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat naše zákaznické oddělení na tel. čísle 
228 227 960, popř. přes e-mail info@ambis.cz. 
 

Zaměření studia 
 Součástí programů, které lze studovat na AMBIS VŠ, jsou tzv. zaměření. Zaměření si studenti volí v prvním 

semestru studia. Studium v zaměření je zpoplatněno dle aktuálního sazebníku poplatků. Zaměření je 
složeno z několika volitelných předmětů, které si postupně každý semestr volí student k povinným 
předmětům. Zaměření se otevírají na základě zájmu ze strany studentů, minimální počet studentů 
potřebný pro otevření zaměření je 20. 

Výuka matematiky 
 Výuka matematiky je součástí některých předmětů v programech Ekonomika a management podniku (Bc. 

a Ing.) a Management hospodaření ve veřejné správě (Bc. a Ing.). V rámci programů Bezpečnostní 
management (Bc. a Mgr.), Marketingová komunikace (Bc.) a Veřejná politika (Bc.) matematika vyučována 
není, což ovšem nevylučuje, že se i studenti těchto programů nemohou setkat s potřebou znalostí 
matematiky či statistiky v jiných předmětech. 

Výuka jazyků 
 Výuka cizích jazyků probíhá ve všech bakalářských programech v rozsahu 3 semestrů výuky. V rámci 

navazujícího magisterského studia je součástí studijního plánu jeden předmět v anglickém jazyce. 

Povinná praxe 

 AMBIS VŠ připravuje všechny studijní programy podle akreditačních standardů – odborná praxe a její 
časová dotace je zařazena v každém profesně orientovaném studijním programu (program Veřejná 
politika odbornou praxi neobsahuje), a to v souladu se zákonem o vysokých školách. Rozsah a rozložení 
odborné praxe v rámci jednotlivých semestrů je uveden v informačním systému AMBIS VŠ. 

Úhrada školného a dalších poplatků spojených se studiem 
 Student standardně hradí školné na celý akademický rok dopředu na základě jedné vystavené faktury. 

 Pokud chce, může požádat o úhradu školného: 

 po semestrech – v tom případě mu budou vystaveny dvě faktury (každá ve výši poloviny ročního 
školného zvýšené o 1.000 Kč): 

 po měsících – v tom případě bude školné zvýšeno o 15 % a bude vystaveno: 

 až pět faktur na zimní semestr vždy se splatností na konci měsíce tak, aby poslední splátka 
byla 31. 12. 2022 (v součtu na polovinu ročního školného zvýšeného o 15 %), 

 pět faktur na letní semestr vždy se splatností na konci měsíce tak, aby poslední splátka byla 
31. 5. 2022 (v součtu na polovinu ročního školného zvýšeného o 15 %). 

 Faktury budou vystaveny v informačním systému AMBIS, přičemž faktury za první akademický rok budou 
zaslány rovněž na e-mail uvedeny na Smlouvě o studiu. 

 Při úhradě faktury je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost uvedení správných identifikačních údajů 
(variabilní symbol, bankovní spojení), v opačném případě může dojít k situaci, kdy platbu nebude možné 
identifikovat a úhrada nebude u studenta evidována.  

Vnitřní předpisy 
 Student je povinen se seznámit a dodržovat vnitřní předpisy a pravidla AMBIS VŠ (např. Statut a Studijní 

a zkušební řád). Předpisy jsou zveřejněny na Úřední desce VŠ AMBIS (www.ambis.cz/uredni-deska). 

 
 

 
 

V ……………………..... dne ……………………..........              Podpis: ........................................................  
 


