
Č. pol. Poplatek Sazba

1.a. Potvrzení o studiu ZDARMA

1.b. Potvrzení o studiu (pokud má student splatný finanční závazek vůči vysoké škole) 100 Kč              

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

2.b. Potvrzení slev na MHD, vlaky, autobusy apod. (pokud má stud. splatný fin. záv. vůči VŠPP) 100 Kč              

3.a. Vystavení identifikační/vstupní karty studenta 50 Kč                

3.b. Duplikát identifikační/vstupní karty studenta (při podáni žádosti o vystavení) 100 Kč              
3.c. Prodloužení platnosti identifikační karty studenta o jeden rok ZDARMA

4.a. Vystavení ISIC, ITIC, ALIVE karty (při podání žádosti o vystavení) 500 Kč              

4.b. Duplikát ISIC, ITIC, ALIVE karty (při podání žádosti o vystavení) 350 Kč              

4.c. Prodloužení platnosti ISIC, ITIC, ALIVE karty o jeden rok (revalidační známka) 300 Kč              

5. Zaslání 1. upomínky při neuhrazení splátky školného ZDARMA

6. Výpis obsahu předmětu - za každý předmět (při podání žádosti) 50 Kč                

7. Potvrzení o přijetí na žádost studenta (před zápisem do studia) 50 Kč                

8. Poplatek za výpis zkoušek a zápočtů v písemné podobě na žádost studenta (při podání žádosti) 100 Kč              

9. Duplikát smlouvy o studiu nebo platebního kalendáře 50 Kč                

11. Změna platebního kalendáře - posun splatnosti, jiná než standardní výše či četnost splátek apod. (při podání žádosti) 100 Kč              

13. Zápis do studia po přerušení studia (při podání žádosti) - mimo zápis do studia pouze k vykonání SZZ 100 Kč              

14. Zaslání 2. a dalších upomínek při neuhrazení splátky školného 200 Kč              

15. Studijní povinnost (zkouška/zápočet) v 1. opravném termínu (před podáním žádosti) * 200 Kč              

16. Studijní povinnost (zkouška/zápočet) v 2. opravném termínu (před podáním žádosti) * 500 Kč              

18. Poplatek za přijímací řízení (před přijímacím řízením) ** 500 Kč              

19. Poplatek za změnu studijní specializace oborové profilace (při podání žádosti) 500 Kč              

20. Poplatek za přestup na jiné konzultační středisko (při podání žádosti) 500 Kč              

22. Poplatek za vystavení duplikátu diplomu, vysvědčení, dodatku k diplomu (za každý kus) 2 500 Kč           

23. Poplatek za náhradní termín zápisu (dodatečný zápis) 1 000 Kč           

24. Poplatek za změnu studijní skupiny (neplatí pro 1. ročník v prvním měsíci studia) 500 Kč              

25. Písemná výzva k projednání na disciplinární komisi (pozvánka na DŘ) 1 000 Kč           

26. Poplatek za změnu programu nebo oboru (při podání žádosti) 1 000 Kč           

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

28. Poplatek za ztrátu či zničení zapůjčeného baretu při slavnostních promocích (až do výše) 1 000 Kč           

30. Poplatek za ztrátu či zničení zapůjčeného taláru při slavnostních promocích (až do výše) 2 000 Kč           

33. Poplatek za individuální studijní plán (ISP) (při podání žádosti) 10 000 Kč         

34. Poplatek za organizovanou konzultaci k vyučovaným předmětům (za vyučovací hodinu - 45 minut) 630 Kč              

102 Uznání předmětu, pokud žadatel není ještě studentem: do 5 předmětů včetně (při podání žádosti) 500 Kč              

103 Uznání předmětu, pokud žadatel není ještě studentem: 6 předmětů a více (při podání žádosti) 5 000 Kč           

104 Splátkový kalendář školného - pouze pro studenty v Praze a Sokolově, kteří zahájili studium před 1. 9. 2015 1 000 Kč           
109 Poplatek za promoce 300 Kč              

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Zápis v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 20678

Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5 Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú: 49999994/2010

IČ: 04130081, DIČ: CZ699003257

Pří platbě uvede student variabilní symbol dle své Smlouvy o studiu a jako specifický symbol Číslo položky poplatku.

Praha, 2021-07-01

Sazebník poplatků
Platnost od 1. 9. 2021 . Tento sazebník poplatků nahrazuje předcházející sazebníky poplatků.

Červeně jsou vyznačeny změny proti předcházejícímu sazebníku poplatků.

 * neplatí pro studenty z Prahy a Sokolova se zahájením studia 1. ročníku BS nebo NMS před 1. 9. 2016

Poplatky jsou hrazeny bankovním převodem či vkladem hotovosti na bankovní účet vysoké školy č. 49999994/2010 vedený ve Fio bance, a.s.

 ** s účinností od 1. 11. 2021, nová sazba platí poprvé pro přijímací řízení do letního semestru 2021/2022


