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Studenti (uchazeči o studium)

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. (dále jen Vysoká škola) stanovuje poplatky spojené se studiem v souladu s § 59
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
v platném znění.
2) Poplatky spojené se studiem stanovené Vysokou školou jsou:
a. školné,
b. administrativní poplatky,
c. poplatky spojené s realizací programů celoživotního vzdělávání či doplňkových kurů a balíčků služeb
3) Školné (výše, možnosti splátek, termíny splatnosti a formy úhrady) jsou stanoveny pro příslušný akademický rok před
termínem podávání přihlášek ke studiu. Školné nezahrnuje zejména učebnice ani žádné jiné studijní materiály, náklady
na ubytování, cestovné či náklady na stravování. Na výši školného nemá vliv počet pracovních dnů v měsíci, ani
absence studenta ve výuce. V rámci školného za poslední semestr studia je zahrnuta úhrada státní závěrečné zkoušky
v řádném, resp. náhradním termínu.
4) Administrativní poplatky jsou stanoveny Sazebníkem poplatků, které mají zpravidla účinnost od 1. 9. příslušného
roku. Každou změnu Sazebníku poplatků oznámí Vysoká škola nejpozději měsíc před dnem, kdy má tato změna nabýt
účinnosti, a to písemně nebo e-mailem nebo prostřednictvím informačního systému.
5) Poplatky spojené s realizací programů celoživotního vzdělávání či doplňkových kurzů a balíčků služeb jsou stanoveny
individuálně vždy před započetím konkrétního programu.
6) Podmínkou pro zápis ke studiu a zahájení studia je uzavření Smlouvy o studiu (dále jen Smlouva) mezi uchazečem a
školu a uhrazení stanovené prví platby školného dle přílohy Smlouvy (platebního kalendáře).
7) Zápisem studenta do ročníku vznikne studentovi povinnost uhradit školné za celý tento ročník, i když je hrazeno ve
splátkách. Přerušení či ukončení studia nemá vliv na povinnost úhrady školného za celý ročník, v němž je student
aktuálně zapsán.
8) Podmínkou pro vykonání státní závěrečné zkoušky je úhrada všech poplatků spojených se studiem, a to i těch, které
mají termín splatnosti pozdější, než je termín státní závěrečné zkoušky.
9) Školné se hradí bezhotovostním převodem nebo hotovostním vkladem na bankovní účet Vysoké školy. Při podpisu
Smlouvy student obdrží informace ohledně identifikace plateb školného, kterou bude uvádět na platebních příkazech.
Student je povinen dodržet předepsaný způsob identifikace platby, v opačném případě odpovídá za možné důsledky.
Za den úhrady je považován den, kdy byla platba připsána na bankovní účet Vysoké školy.
10) Student si může vybrat z několika typů platebních kalendářů lišících se frekvencí a splatností školného, a které jsou
uvedeny v příloze Smlouvy. Jde zpravidla o kalendář:
a. roční, kdy je školné za příslušný akademický rok (dále jen AR) uhrazeno jednorázově před začátkem
příslušného AR,
b. semestrální, kdy je školné za příslušný AR hrazeno ve dvou splátkách vždy před začátkem příslušného
semestru,
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měsíční, kdy je školné za příslušný AR hrazeno standardně v deseti měsíčních splátkách zpravidla vždy ke
stejnému dni v měsíci (v 1. ročníku bakalářského studia jsou měsíční splátky možné od 2. semestru, na 1.
semestr je možná pouze semestrální platba).
Student si platební kalendář vybírá prostřednictvím informačního systému školy pro každý AR, případně semestr (při
nadstandardní délce studia nebo při nástupu do studia v letním semestru).
Závazek studenta uhradit školné ve smyslu ustanovení Smlouvy se považuje také za splněný v případě, že za studenta
uhradí školné ve stanovené výši a termínech třetí osoba (například jeho zaměstnavatel). Student se zavazuje sjednat
s třetí osobou, která za něj zaplatí nebo zaplatila školné dle tohoto odstavce, že tak za něj učiní nebo učinila, tedy že
tato třetí osoba nebude nikdy vyžadovat vrácení takto uhrazené částky na studium na Vysoké škole z titulu, že je
osobou odlišnou od studenta. Při porušení této povinnosti nese student odpovědnost, včetně případné odpovědnosti za
náhradu škody.
O snížení nebo prominutí školného nebo odložení termínů jejich splatnosti či rozložení splátek rozhoduje kvestor
Vysoké školy na základě žádosti studenta či z vlastního podnětu s tím, že přihlíží k důvodům uvedeným a doloženým
v žádosti o úlevu. Jedná se zejména o důvody zdravotní, sociální, veřejnoprospěšné či v případech zvláštního zřetele
hodných. Žádost je podávána prostřednictvím informačního systému školy. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů od
doručení Vysoké školy. Při kladném rozhodnutí je upraven platební kalendář na příslušný AR nebo semestr.
Je-li student v prodlení s jakýmkoliv poplatkem spojeným se studiem, může Vysoká škola studentovi zakázat a
znemožnit plnění studijních povinností a využívání služeb Vysoké školy, a to až do doby, kdy student splatný závazek
Vysoké školy v plné výši uhradí.
Nezaplacení jakéhokoliv poplatku spojeného se studiem ve sjednané výši a termínech je důvodem, pro který může
Vysoká škola od této Smlouvy odstoupit za předpokladu, že student splatný poplatek spojený se studiem neuhradil ani
v dodatečné lhůtě, kterou mu Vysoká škola stanoví. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu
škody vzniklé porušením Smlouvy, ani nároků, které vznikly do dne odstoupení od Smlouvy.
V případě vzniku přeplatku spojeného se studiem má student právo na vrácení tohoto přeplatku na základě žádosti
podané prostřednictvím informačního systému školy s uvedený bankovním spojením u bankovního ústavu v ČR
vedeného v CZK. Jestliže o přeplatek student nepožádá do
15. srpna příslušného AR, souhlasí s tím, že se celý přeplatek stává nenávratně majetkem Vysoké školy, která jej
použije na úhradu svých provozních nákladů. Pouze v případech zvláštního zřetele hodných může Vysoká škola
povolit výjimku.
Tato směrnice je účinná od 1. 1. 2022.
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