
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příkaz č. 1/2021 ke stanovení výše poplatků za studium 

v programech celoživotního vzdělávání (CŽV) a v programech 

vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech pro akademický 

rok 2021/2022  

 

 

 

 

 

 

Znění č.: 1/2021/PŘ 

Platnost od: 01.09.2021 

Schválil: Mgr. Pavel Polián, jednatel pověřený výkonem působnosti rektora 
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ČÁST PRVNÍ 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1) Tento příkaz stanovuje výši poplatků za studium v programech celoživotního vzdělávání 

(dále jen ,,CŽV“) a v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech na vysoké 

škole Akademie HUSPOL s.r.o. (dále jen ,,vysoká škola“) pro akademický rok 2021/2022.   

 

Článek 2 

Výše poplatků za studium 

1) Poplatky za studium se rozumí školné a administrativní poplatky. 

2) Výše poplatků za studium platná pro akademický rok 2021/2022 je stanovena takto: 

A) pro uchazeče o studium v programech DVPP 

1) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 450 Kč včetně DPH (jednorázový 

poplatek) 

2) Školné dle jednotlivých programů DVPP (garantovaná nezměněná výše školného po 

celou dobu studia účastníka programu): 

a) Studium pro získání pedagogické způsobilosti ve specializaci učitel 

odborných předmětů střední školy,  

délka studia 18 měsíců (zahájení září 2021): měsíční školné 950 Kč včetně DPH, 

délka studia 15 měsíců (zahájení leden 2022): měsíční školné 1.150 Kč včetně 

DPH.  

 

b) Studium pro získání pedagogické způsobilosti ve specializaci učitel 

všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy,  

délka studia 18 měsíců (zahájení září 2021): měsíční školné 950 Kč včetně DPH, 

délka studia 15 měsíců (zahájení leden 2022): měsíční školné 1.150 Kč včetně 

DPH.  

 

c) Studium pro získání pedagogické způsobilosti ve specializaci učitel 

všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně základní školy,  
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délka studia 18 měsíců (zahájení září 2021): měsíční školné 950 Kč včetně DPH, 

délka studia 15 měsíců (zahájení leden 2022): měsíční školné 1.150 Kč včetně 

DPH.  

 

d) Studium pro získání pedagogické způsobilosti ve specializaci učitel 

praktického vyučování střední školy,  

délka studia 18 měsíců (zahájení září 2021): měsíční školné 950 Kč včetně DPH, 

délka studia 15 měsíců (zahájení leden 2022): měsíční školné 1.150 Kč včetně 

DPH.  

 

e) Studium pro získání pedagogické způsobilosti ve specializaci vychovatel, 

délka studia 18 měsíců (zahájení září 2021): měsíční školné 950 Kč včetně DPH, 

délka studia 15 měsíců (zahájení leden 2022): měsíční školné 1.150 Kč včetně 

DPH.  

 

f) Studium pro získání pedagogické způsobilosti ve specializaci Studium pro 

asistenty pedagoga, délka studia 12 měsíců: měsíční školné 950 Kč včetně 

DPH. 

 

g) Studium pro získání pedagogické způsobilosti ve specializaci Pedagogické 

studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele 

odborného výcviku a praktického vyučování, délka studia 18 měsíců: měsíční 

školné 1.090 Kč včetně DPH. 

 

h) DVPP ve specializaci Ochrana člověka za mimořádných situací, délka 

studia 12 měsíců: cena studia 13.800 Kč včetně DPH.* 

*na toto studium se nevztahuje poplatek za závěrečnou zkoušku: 2.490 Kč včetně DPH (jednorázový 

poplatek) písm. A) pro uchazeče o studium v programech DVPP, odst. 3 

3) Poplatek za závěrečnou zkoušku: 2.490 Kč včetně DPH (jednorázový poplatek) 

 

B) pro uchazeče o studium v programech celoživotního vzdělávání 

1) Cena studia dle jednotlivých programů CŽV (garantovaná nezměněná výše školného 

po celou dobu studia účastníka programu): 

 a) Canis asistent, délka studia 12 měsíců: cena studia 14.900 Kč včetně DPH 

 b) Kynolog, délka studia 12 měsíců: cena studia 14.900 Kč včetně DPH 
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C) pro uchazeče o studium v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech 

 1) Školné dle jednotlivých programů vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech: 

a) Program BBA – Manažer obchodu: 45.000 Kč včetně DPH* 

b) Program BBA – Vedoucí provozu: 45.000 Kč včetně DPH* 

c) Program MBA – Management a marketing: 80.000 Kč včetně DPH* 

d) Program MBA – Management školství a vzdělávacích institucí: 80.000 Kč 

včetně DPH* 

e) Program MBA – Bezpečnost a kyberbezpečnost: 80.000 Kč včetně DPH* 

f) Program MSc. – Podnikové informační systémy: 80.000 Kč včetně DPH* 

g) Program MSc. – Manager IT týmů – CIO: 80.000 Kč včetně DPH* 

h) Program MSc. – Aplikovaná informatika: 80.000 Kč včetně DPH* 

*garantovaná cena za řádnou délku studia (12 měsíců) včetně závěrečné obhajoby a vystavení 

osvědčení o absolvování 

2) Poplatek za nedodržení řádné délky studia: 800 Kč včetně DPH za každý započatý 

měsíc 

 

Článek 3 

Administrativní poplatky za úkony spojené se studiem v programech CŽV a v 

programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech na vysoké škole 

1) Výše administrativních poplatků za úkony spojené se studiem je stanovena takto: 

a) poplatek za výpis obsahu předmětu – za každý absolvovaný předmět: 20 Kč včetně 

DPH (jednorázový poplatek) 

b) poplatek za výpis zápočtů a zkoušek účastníka studia: 100 Kč včetně DPH 

(jednorázový poplatek)  

c) poplatek za znovuzařazení ke studiu po přerušení studia: 500 Kč včetně DPH 

(jednorázový poplatek) 

d) poplatek za znovuvystavení oficiálního zadání závěrečné práce: 200 Kč včetně DPH 

(jednorázový poplatek) 

e) poplatek za zkoušku v mimořádném termínu: 300 Kč včetně DPH (jednorázový 

poplatek) 
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f) vyhovění odvolání proti ukončení studia ze strany vysoké školy a znovu zařazení do 

výuky: 1.500 Kč včetně DPH (jednorázový poplatek) 

  

Článek 4 

Ostatní administrativní poplatky pro studium v programech CŽV a v programech 

vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech na vysoké škole 

1) Výše ostatních administrativních poplatků je stanovena takto: 

a) poplatek za výpis zápočtů a zkoušek po absolvování studia nebo neúspěšného 

ukončení studia: 200 Kč včetně DPH (jednorázový poplatek) 

b) poplatek za potvrzení o studiu po absolvování studia nebo neúspěšného ukončení 

studia: 200 Kč včetně DPH (jednorázový poplatek) 

c) poplatek za vystavení duplikátu diplomu, dodatku diplomu, vysvědčení nebo 

osvědčení za kus: 500 Kč včetně DPH (jednorázový poplatek) 

 

Článek 5 

Forma a splatnost  

1) Administrativní poplatky za úkony spojené se studiem a ostatní administrativní poplatky lze 

uhradit pouze jednorázově. 

2) Školné lze uhradit jednorázově, v kvartálních nebo měsíčních platbách. Splatnost školného 

upravuje Příloha ke smlouvě o studiu. 

3) Poplatky za studium uvedené v čl. 2, čl. 3 a čl. 4 tohoto příkazu lze uhradit bezhotovostně na 

bankovní účet vysoké školy:  

              vedený u Fio banky, a.s. číslo 2401712622/2010  

              vedený u České spořitelny, a.s. číslo 1543223379/0800 

              vedený u Komerční banky, a.s. číslo 27-9990090287/0100 

              vedený u Československé obchodné banky, a.s. na Slovensku číslo 4013310014/7500 

nebo v hotovosti na ekonomickém oddělení vysoké školy. Pro uvedení variabilního symbolu 

se uchazeč o studium / účastník studia řídí pokyny studijního oddělení. 

 


