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POKYN REKTORA 
 

ČÍSLO 202206 
 

O VYSTAVOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ ZA ŠKOLNÉ A KURZOVNÉ 

 

Rektor VŠAPs stanovuje následující podmínky pro žádosti o vystavování daňových dokladů 

za školné a kurzovné: 

 

1. Platbu školného / kurzovného lze využít jako daňově uznatelný náklad. 

2. Faktury za školné / kurzovné VŠAPs automaticky nevystavuje. 

3. Školné / kurzovné je možné fakturovat předem zaměstnavateli / OSVČ na základě 

emailové žádosti studenta / účastníka kurzu. V tomto případě je žadatel povinen 

poskytnout kompletní fakturační údaje pro vystavení Faktury: název zaměstnavatele / 

OSVČ, adresa vč. poštovního směrovacího čísla, IČ (u plátců DPH také DIČ). Při 

žádosti o vystavení Faktury je nutné brát na zřetel termín splatnosti školného / 

kurzovného, které je obvykle 14 dnů, tzn. požádat o vystavení Faktury minimálně  

2 týdny před stanoveným termínem úhrady školného / kurzovného. 

4. Na výslovné přání zaměstnavatele / OSVČ je možné pro úhradu školného / 

kurzovného vystavit předem Zálohovou fakturu. Žadatel je rovněž povinen poskytnout 

kompletní fakturační údaje pro vystavení Zálohové faktury (viz bod 2). Při žádosti  

o vystavení Zálohové faktury je nutné brát na zřetel termín splatnosti školného / 

kurzovného, které je obvykle 14 dnů, tzn. požádat o vystavení Zálohové faktury 

minimálně 2 týdny před stanoveným termínem úhrady školného / kurzovného. Doklad 

k přijaté platbě – Faktura – bude plátci vystavena do 10ti dnů od přijetí úhrady na účet 

VŠAPs. 

5. V případě, že dojde k úhradě školného / kurzovného bez předešlé žádosti o vystavení 

Faktury / Zálohové faktury, je možné na základě emailové žádosti studenta / účastníka 

kurzu vystavit doklad k přijaté platbě – Fakturu, a to nejpozději do 30ti dnů od přijetí 

platby na účet VŠAPs, vždy však v příslušném kalendářním roce. V žádosti je nutné 

uvést kompletní fakturační údaje plátce (viz bod 2). Pozdější žádosti o vystavení 

daňového dokladu k přijaté platbě nebude moci být vyhověno (viz Zákon o dani 

z příjmů). 

6. Školné / kurzovné není možné hradit prostřednictvím platebního terminálu na VŠAPs.  

 

 

V Terezíně dne 29. 8. 2022 
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