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Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Touto směrnicí ustanovuje Akademie HUSPOL (dále jen Akademie), působící jako
soukromá vysoká škola pod názvem Akademie HUSPOL, ceny studia (školné) a
administrativní poplatky spojené se studiem na Akademii v akademickém roce 2017/2018.
Ceny studia a administrativní poplatky stanovené v této směrnici jsou příjmem Akademie
HUSPOL a jsou hrazeny na účty Akademie uvedené v této směrnici.
2. Pro občany České republiky a občany členských zemí EU se stanovují ceny za
vysokoškolské studium za celý akademický rok 2017/2018:
a) pro bakalářské studium ve výšce
b) pro magisterské studium ve výšce

49.000 Kč
50.000 Kč
uvedené ceny jsou včetně DPH

3. Pro občany České republiky a občany členských zemí EU se stanovují ceny za profesní
studium:
a) Specialista chovu a výcviku zvířat

25.500 Kč
uvedené ceny jsou včetně DPH

4. Úhradu školného a administrativních poplatků spojených se studiem na Akademii je možno
provést pouze těmito způsoby:
a) prostřednictvím poštovní poukázky typu ,,C“
b) vkladem, resp. převodem na účet:
KB Hranice, a.s.: 107-4005830247/0100
IBAN CZ5201000001074005830247
5. Každou platbu je potřeba označit variabilním symbolem, kterým je vždy rodné číslo
uchazeče o studium, anebo studenta. V případě zahraničních studentů, kteří nemají rodné
číslo, je třeba do poznámky k platbě uvést jméno a příjmení studenta.
6. Platbu nelze provést v hotovosti na studijním oddělení Akademie.

Článek II.
Školné
1. Školné je finanční příspěvek studenta na úhradu části nákladů spojených s jeho studiem na
škole v akademickém roce 2017/2018.
2. Akademie garantuje studentům výši školného po celou dobu příslušného stupně studia, za
předpokladu, že student ukončí příslušný stupeň studia v standardní délce studia, která je dána
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studijním plánem předmětu. Standardní délka studia pro bakalářské studijní programy činí 3
roky. Standardní délka studia pro magisterské studijní programy činí 2 roky. Standardní délka
studia pro doktorandské studijní programy činí 5 let v externí formě studia. Studenti, kteří
neukončí studium ve standardní délce studia určené pro daný typ studia, budou povinni platit
školné a administrativní poplatky spojené se studiem podle aktuálních směrnic Akademie
platných pro jednotlivé akademické roky následujících po akademickém roce, ve kterém
uplynula standardní délka studia pro příslušný stupeň studia.
3. Akademie a student uzavírají, před zápisem studenta ke studiu v příslušném stupni studia,
smlouvu o studiu, která mimo jiné upravuje placení školného a je závazná pro obě strany.
4. Akademie a student uzavírají, před zápisem studenta ke studiu v profesním vzdělávacím
programu, smlouvu o studiu, která mimo jiné upravuje placení školného a je závazná pro obě
strany.
Článek III.
Úhrada školného
1. Uchazeč o studium, resp. student uhradí školné za první semestr před zápisem ke studiu
v daném akademickém roce, nejpozději však do 14 dnů od podpisu smlouvy o studiu, školné
za druhý semestr uhradí student do 31. 1. příslušného akademického roku.
2. Uchazeč o studium, resp. student uhradí školné za profesní vzdělávací program nejpozději
5 dnů před zahájením studia.
3. Ve výjimečných případech může Akademie poskytnout studentovi, na základě jeho
písemné žádosti, možnost uhradit výši školného ve splátkách. Možnost splácet školné musí
mít student upraveno v dohodě o splátkovém kalendáři školného a to ještě před zápisem ke
studiu na daný akademický rok. V případě, že má student dohodu o splátkovém kalendáři
školného, musí zaplatit před zápisem minimálně ½ ze stanoveného školného na příslušný
semestr. V případě, že má student profesního vzdělávacího programu dohodu o splátkovém
kalendáři školného, musí zaplatit nejpozději 5 dnů před zahájením studia minimálně ½ ze
stanoveného školného za profesní program. O možnosti úhrady školného ve splátkách
rozhoduje kvestor Akademie.
4. Při zápise ke studiu na nový akademický rok je student povinen doložit doklad o zaplacení
školného a dohodu o splátkovém kalendáři školného, pokud tuto dohodu se školou uzavřel.
V tomto případě, před zápisem ke studiu v každém akademickém roce musí student, který má
dohodu o splátkovém kalendáři školného zaplatit minimálně první splátku školného, tj. ½
školného na příslušný semestr, tak jak je uvedeno v odstavci 2 tohoto článku.
5. Pokud student neuhradí, ani po vyzvání prorektorem Akademie, před zápisem ke studiu na
další akademický rok (nebo semestr) školné, nebo alespoň jeho ½ dle dohody o splátkovém
kalendáři školného (pokud student tuto dohodu s Akademií uzavřel), nebude ve smyslu
Studijního řádu Akademie zapsaný jako student Akademie do dalšího akademického roku
nebo semestru.
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Student, který uzavřel s Akademií dohodu o splátkovém kalendáři školného je povinný
splácet školné v dohodnutých termínech uvedených v dohodě o splátkovém kalendáři. Pokud
bude student s úhradou kterékoliv splátky školného v prodlení, nebude ve smyslu Studijního
řádu Akademie zapsaný do dalšího akademického roku studia nebo semestru.
6. Pokud student profesního vzdělávacího programu neuhradí, ani po vyzvání prorektorem
Akademie, před zahájením studia profesního vzdělávacího programu, nebo alespoň jeho ½ dle
dohody o splátkovém kalendáři školného (pokud student tuto dohodu s Akademií uzavřel),
nebude ve smyslu Studijního řádu Akademie zapsaný jako student Akademie do profesního
vzdělávacího programu.
Student, který uzavřel s Akademií dohodu o splátkovém kalendáři školného je povinný
splácet školné v dohodnutých termínech uvedených v dohodě o splátkovém kalendáři. Pokud
bude student s úhradou kterékoliv splátky školného v prodlení, nebude ve smyslu Studijního
řádu Akademie zapsaný do dalšího semestru profesního vzdělávacího programu.

Článek IV.
Vrácení školného
1. V případě, že student nejpozději do 30 dnů od začátku akademického roku písemně oznámí
na studijní oddělení Akademii, že se rozhodl zanechat studia ve smyslu článku 23 odst. 9
Studijního řádu Akademie, Akademie vrátí studentovi jím již uhrazené školné ponížené o
manipulační poplatek ve výši 20% z výše určeného školného na akademický rok.
Akademický rok začíná 1. září 2017.
2. Jestliže rektor přeruší studentovi studium na základě jeho písemné žádosti ve smyslu
článku 27 Studijního řádu Akademie v lhůtě do 30 dní od začátku akademického roku,
Akademie vrátí studentovi jím již uhrazené školné ponížené o manipulační poplatek ve výši
20% z výše určeného školného na akademický rok. V případě, že student písemně nepožádá a
vrácení školného a rektor přeruší na základě písemné žádosti studentovi studium ve lhůtě do
30 dní od začátku akademického roku, ne však později než 60dní od začátku akademického
roku, bude studentovi zaplacené školné na akademický rok započtené po opětovném zapsání
studenta ke studiu. V případě, že studium studenta, kterému vznikne nárok na započtení
školného podle předcházející věty, skončí, nevzniká mu tímto nárok na vrácení uhrazeného
školného, určeného na započtení, a to ani jeho části.
3. Školné řeší a rozhoduje o něm výhradně statutární zástupce Akademie.
4. Akademie podle tohoto článku IV. nevrací studentům zaplacené administrativní poplatky
spojené se studiem (článek V. této směrnice).
5. Ustanovení odst. 1 a 2 tohoto článku směrnice se výhradně týká akademického roku
2017/2018 a jejich aplikace na předcházející akademické roky je vyloučená.
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Článek V.
Ostatní poplatky spojené se studiem
1. Poplatky spojené se studiem jsou jednorázové platby studenta, resp. uchazeče o studium za
vybrané úkony spojené se studiem na Akademii. Poplatky jsou hrazeny ve prospěch
Akademie.
2. Poplatky spojené se studiem na Akademii nejsou požadovány po uchazeči o profesní
vzdělávací program.
2. Poplatky a jejich výška pro externí formu studia na akademický rok 2017/2018 jsou
stanovené takto:
1

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

2

Mimořádný termín zkoušky (druhý opravný termín)

500 Kč
1.000 Kč

3. Uvedené ceny poplatků jsou včetně DPH.
4. Uchazeč o studium uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výšce 500
Kč současně s podáním přihlášky ke studiu. Doklad o zaplacení tohoto poplatku je obligatorní
(povinná) příloha přihlášky. V případě, že uchazeč o studium vezme svou přihlášku zpět,
anebo nebyl přijatý ke studiu, poplatek uvedený v tomto odstavci (odst. 3) tohoto článku
Akademie nevrací, má právo si jej ponechat.
5. Poplatek uvedený v odst. 2 tohoto článku položka Poplatek za úkony spojené s přijímacím
řízením, je student povinen uhradit před vykonáním zápisu do prvního ročníku bakalářského
nebo magisterského studia na Akademii.
6. Poplatek uvedený v odst. 2 tohoto článku položka Mimořádný termín zkoušky (druhý
opravný termín), je student povinen uhradit před vykonáním požadovaného mimořádného
termínu zkoušky. Doklad o úhradě poplatku student předloží osobě, která je za tento
požadovaný úkon zodpovědná.
7. V případě, kdy student nebo uchazeč o studium neuhradí stanovené poplatky, nemá právo
požadovat vydání dokladů nebo vykonání označených úkonů ze strany Akademie.
8. Pokud v průběhu akademického roku vznikne potřeba zavedení nového poplatku spojeného
se studiem na Akademii, bude se jeho výše a splatnost řídit ustanoveními této směrnice ve
znění jejího dodatku, který Akademie v souvislosti se zavedením nového poplatku vydá.
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Článek VI.
Závěrečné ustanovení
1. Akademie si vyhrazuje právo pro občany zemí mimo EU upravit, v individuálních a
odůvodněných případech, výšku a splatnost školného a poplatky spojené se studiem jako i
další s tím spojená práva a povinnosti cizinců, odlišně od ustanovení této směrnice.
2. Akademie si vyhrazuje právo upravit výšku a splatnost školného a poplatků spojených se
studiem, jako i další s tím související práva a povinnosti studentů odlišně od ustanovení této
směrnice v případě:
a) nových vysokoškolských studijních programů,
b) nových vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání,
které vzniknou, popř. budou akreditované a realizované během akademického roku
2016/2017.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti od 01. září 2017 a platí pro akademický rok 2017/2018.

V Hranicích dne 09.02.2017
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