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Směrnice rektora č. 1/2016 
Sazebník poplatků 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Tato směrnice rektora stanoví jednotný sazebník poplatků spojených se studiem a stanoví 

výši úhrad za poskytnuté služby uchazečům o studium, studentům a absolventům Vysoké 
školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. (dále jen „VŠSS“). 

 
Článek 2 

Sazebník poplatků 
 

1. Sazebník poplatků včetně doby úhrady je uveden v tabulkové podobě v příloze. 
 

Článek 3 
Způsob placení poplatků a úhrad za služby 

 
1. Poplatky jsou hrazeny v hotovosti na studijním oddělení VŠSS nebo bezhotovostně 

převodem na bankovní účet VŠSS. 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento sazebník poplatků byl schválen ředitelkou Vysoké školy sociálně správní, Institutu 

celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. dne 15. listopadu 2016. 
2. Tento sazebník poplatků vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2017. 
3. Dnem 1. ledna 2017 se zrušuje Směrnice rektora č. 4/2009 ze dne 10. 11. 2009. 
 
 

            
Kamila Bujasová doc. Ing. Josef Fiala, CSc. 

ředitelka společnosti rektor 
 

Vysoká škola sociálně správní, Havířov 
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SAZEBNÍK POPLATKŮ 
Platnost od 1. ledna 2017 

Položka Poplatek Sazba 

1a. Potvrzení o studiu ZDARMA 

1b. Potvrzení o studiu (pokud má student splatný finanční závazek vůči VŠSS) 100,- Kč 

2a. Potvrzení slev na MHD, vlaky, autobusy apod. ZDARMA 

2b. 
Potvrzení slev na MHD, vlaky, autobusy apod. (pokud má student splatný 
finanční závazek vůči VŠSS) 

100,- Kč 

3. Zaslání 1. upomínky při neuhrazení splátky školného ZDARMA 

4. Výpis obsahu předmětu – za každý předmět (při podání žádosti) 20,- Kč 

5. Výpis zkoušek a zápočtů na žádost studenta (při podání žádosti) 50,- Kč 

6. Třetí opravný (rektorský) termín zkoušky (před vykonáním zkoušky) 500,- Kč 

7. Duplikát smlouvy o studiu nebo platebního kalendáře 50,- Kč 

8. 
Změna platebního kalendáře – posun splatnosti, jiná než standardní výše či 
četnost splátek apod. (při podání žádosti) 

100,- Kč 

9. Vystavení nového průkazu studenta při ztrátě či znehodnocení 50,- Kč 

10. Zápis do studia po přerušení studia v dřívějším termínu (při podání žádosti) 100,- Kč 

11. Administrativní poplatek spojený s ukončením studia 200,- Kč 

12. Zaslání 2. a dalších upomínek při neuhrazení splátky školného 200,- Kč 

13. Zkouška v mimořádném termínu (při podání žádosti) 200,- Kč 

14. Poplatek za přijímací řízení (před přijímacím řízením) 500,- Kč 

15. Poplatek za vystavení duplikátu diplomu, dodatku k diplomu (za kus) 500,- Kč 

16. Poplatek za změnu studijního oboru (při podání žádosti) 1 000,- Kč 

17. Poplatek za přestup na jinou formu studia (při podání žádosti) 1 000,- Kč 

18. 
Poplatek za každou dílčí část státní závěrečné zkoušky v opravném termínu 
(při odevzdání přihlášky k SZZ) 

1 500,- Kč 

19. 
Poplatek za opakované odevzdání bakalářské práce po předchozí neúspěšné 
obhajobě (při odevzdání přihlášky k SZZ) 

2 500,- Kč 

20. Uznání předmětu z jiné VŠ, VOŠ (při podání žádosti za jednotlivý předmět)  100,- Kč 

21. 
Povolení individuálního studijního plánu (při podání žádosti za jednotlivý 
předmět) 

500,- Kč 

22. 
Povolení individuálního studijního plánu (při podání žádosti za jednotlivý 
semestr) 

3 000,- Kč 

23. Zápis do studia mimo stanovený termín 500,- Kč 

24. 
Zápis předmětu vyššího ročníku bez předchozího studia VŠ, VOŠ (za každý 
předmět) 

2 500,- Kč 

 

Poplatky jsou hrazeny v hotovosti na studijním oddělení VŠSS nebo na bankovní účet VŠSS. 

 

Schváleno ředitelkou VŠSS, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. dne 15. 11. 2016. 

 
 

            
Kamila Bujasová doc. Ing. Josef Fiala, CSc. 

ředitelka společnosti rektor 
 


