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   rektorka  

 

 Plzeň 11. června 2013 
          ZCU 018864 /2013 

 
 

Směrnice rektora č. 19R/2013 

VYBÍRÁNÍ POPLATK Ů ZA STUDIUM  
 

 Tato směrnice upravuje postup při vybírání poplatků za studium podle ustanovení § 58 
odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na Západočeské 
univerzitě v Plzni (dále jen „ZČU“). 

Článek 1 
Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium 

(1) O vyměření poplatku spojeného se studiem rozhoduje v souladu s ustanovením § 58 
odst. 3 a 4 a § 68 odst. 3 zákona na základě údajů uvedených v informačním systému 
Studijní agenda (dále jen „IS/STAG“) Informační a poradenské centrum (dále jen „IPC“). 
Písemné rozhodnutí musí být vydáno alespoň devadesát dnů před splatností poplatku, 
musí být doručeno studentovi do vlastních rukou a obsahovat výrok, odůvodnění 
a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. 

(2) Doručování rozhodnutí se řídí pokynem prorektora pro studijní a pedagogickou činnost. 

(3) Výrok obsahuje vlastní rozhodnutí s odkazem na příslušná ustanovení zákona. 

(4) V odůvodnění rozhodnutí se uvedou rozhodné skutečnosti, které byly podkladem 
pro rozhodnutí. 

(5) Rozhodnutí musí obsahovat poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání ve lhůtě 
do 30 dnů od doručení písemného rozhodnutí. Žádost o přezkoumání rozhodnutí se 
podává písemně na předepsaném formuláři uvedeném v příloze č. 1 prostřednictvím IPC 
rektorovi. Žádost má vždy odkladný účinek a zmeškání lhůty je možné ze závažných 
důvodů prominout.  

(6) Rektor může v rámci rozhodování o žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření 
poplatku spojeného se studiem vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín 
jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta 
podle zásad uvedených v příloze č. 2. Rektor je vázán návrhem studenta. 

(7) Poplatky za studium jsou splatné do termínu stanoveného v rozhodnutí o vyměření 
poplatku spojeného se studiem a platí se bankovním převodem ve prospěch konta fondu 
stipendií na účet ZČU; v rozhodnutí je rovněž uveden variabilní a specifický symbol 
pro konkrétní platbu. Student je povinen provést platbu pod variabilním a specifickým 
symbolem uvedeným v rozhodnutí, jinak platba nebude přijata. 
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(8) Rozhodnutí se vydává ve dvou stejnopisech, z nichž jeden se označí jako originál a druhý 
se zašle do vlastních rukou studentovi. Originál rozhodnutí podepisuje v prvním stupni 
IPC, v přezkumném řízení rektor. 

 

Článek 2 
Výše poplatku za studium 

Výši, termíny splatnosti, způsob a formu poplatků za studium stanoví pro příslušný 
akademický rok svým rozhodnutím rektor. 

 

Článek 3 
Zajištění vybírání poplatků za studium 

(1) Veškeré skutečnosti týkající se studia studenta na ZČU, které jsou rozhodné pro vybírání 
poplatků za studium zaznamenává do IS/STAG studijní oddělení.  

(2) Agendu poplatků za studium vede a administrativně zajišťuje IPC na základě údajů 
z IS/STAG  a SIMS . 

(3) Za technické řešení IS/STAG pro potřeby vybírání poplatků za studium odpovídá 
Centrum informatizace a výpočetní techniky (dále jen „CIV“).  

(4) Nastavení parametrů v IS/STAG pro vybírání poplatků za studium provádí CIV podle 
požadavků IPC. 

 

Článek 4 
Povinnosti studenta a sankce za jejich neplnění 

(1) Student je v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. a) zákona povinen uvádět 
skutečnosti rozhodné pro vyměření poplatku za studium a tyto skutečnosti dokládat 
příslušnými dokumenty. 

(2) Student je v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. a) zákona povinen uhradit poplatek 
za studium, a to ve lhůtě stanovené rozhodnutím. 

(3) Neuhradí-li student poplatek ve lhůtě splatnosti, vyzve jej IPC k uhrazení poplatku 
písemnou výzvou, zaslanou studentovi na e-mail podle čl. 39 odst. 3 Statutu ZČU nebo, 
nemá-li student takový e-mail, do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. Pokud student ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy poplatek 
neuhradí, uvědomí o tom IPC písemně děkana příslušné fakulty nebo ředitele 
vysokoškolského ústavu, který může zahájit disciplinární řízení; IPC zároveň zajistí 
vymáhání poplatku za studium.  

(4) Porušení výše uvedených povinností studentem může být posouzeno jako disciplinární 
přestupek, který je v souladu se zákonem řešen podle disciplinárního řádu fakulty nebo 
ZČU. Student je současně povinen nahradit ZČU náklady, které jí svým jednáním 
způsobil. 
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Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

(1) Pokyn prorektora pro studijní a pedagogickou činnost č. 9P/2006 včetně dodatku 
se zrušuje. 

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2013. 
 
 
 
 
 
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. 

 

 

 

 

Přílohy: 
č. 1 – Formulář žádosti o přezkoumání rozhodnutí 
č. 2 – Důvody pro prominutí nebo snížení poplatku za studium a podklady pro jejich doložení 
č. 3 – Postup při vybírání poplatků za studium – schéma  
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník 
 
– kancelář rektora 
– kancelář kvestora 

 
Vyřizuje: IPC, č. tel. 377 631 350          
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Příloha č. 1 
Žádost o p řezkoumání rozhodnutí  

 ve věci vym ěření poplatku za studium  
 

Jméno a p říjmení studenta:   
 

Adresa ur čená pro doru čování:   
 

Číslo jednací:   
 

Datum vydání rozhodnutí:   
 

Osobní studentské číslo: 
 

 
 

Rodné číslo:   
 

Odůvodn ění žádosti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam p říloh: 
 
 
 
 
 
V …………….………. dne …….……………….    Podpis ………………………………… . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přijato na IPC dne: 
(datum a podpis) 

  

* Tučně orámovanou část vypl ňuje žadatel, tyto údaje jsou povinné  
 
 

Vytišt ěnou a podepsanou žádost doru čit v zákonné lh ůtě na adresu: 
Informa ční a poradenské centrum Z ČU, Jungmannova 3, 306 14  Plze ň 
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Příloha č. 2 
 

 
Důvody pro prominutí nebo snížení poplatku za studium  

a podklady pro jejich doložení  
 

DŮVODY Míra snížení 
/prominutí v % 

SOCIÁLNÍ DŮVODY  
Tíživá sociální situace   
Pobírání dávek v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., v platném znění 
– potvrzení o aktuálním pobírání dávky 100 % 

Pobírání přídavku na dítě podle zákona č. 117/1995 Sb., v platném znění – 
potvrzení o aktuálním pobírání přídavku 70 % 

Přiznání sociálního stipendia – rozhodnutí rektora ZČU o přiznání sociálního 
stipendia 70 % 

Nepříznivá finanční situace rodiny – porovnání příjmů a výdajů rodiny, 
potvrzení o průměrném příjmu, rozhodnutí o výši výživného, úvěrové, 
hypoteční smlouvy, nájemní smlouva, potvrzení o studiu dalšího dítěte apod. 

30 – 50 % 

Zdravotní stav studenta   
Zdravotní postižení – kopie průkazu ZTP nebo ZTP/P, výměr částečného nebo 
plného invalidního důchodu  100 % 

Dlouhodobá hospitalizace a vážná nemoc – lékařské potvrzení obsahující 
časový rozsah hospitalizace, hlavní diagnóza, délka rekonvalescence, další 
omezení  

40 – 100 % 

Nadstandardní péče o dítě – rodný list dítěte, lékařské potvrzení obsahující 
časový rozsah péče, hlavní diagnóza, průkazka ZTP dítěte 40 – 100 % 

Další sociální d ůvody   
Nutná péče o invalidní nebo dlouhodobě nemocnou blízkou osobu (rodiče, 
sourozenci, prarodiče, manžel/ka, dítě, příp. další osoby, u kterých student 
doloží úzký vztah) – lékařské potvrzení obsahující časový rozsah péče, hlavní 
diagnóza, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči o osobu blízkou 

30 – 50 % 

Jednostranné osiření do 26 let věku studenta – úmrtní list, výměr sirotčího 
důchodu 50 % 

Neúplná rodina, rodič/e studenta finančně nepodporují – čestné prohlášení 
studenta, soudní rozhodnutí 30 – 70 % 

Jiné závažné sociální důvody 30 – 50 % 
STUDIJNÍ DŮVODY  
Studijní výsledky, které zakládají nárok na přiznání prospěchového stipendia 
na konkrétní fakultě; není-li tento nárok stanoven, pak vážený studijní průměr 
zjištěný podle čl. 37 SZŘ do 1,5. 

30 – 50 % 

Vynikající kvalifikační práce, uplatnění dosažených výsledků v praxi – 
bezúplatná licenční smlouva, diplom, studijní pobyt v zahraničí. 70 % 

DALŠÍ DŮVODY HODNÉ ZVLÁŠTNÍHO ZŘETELE  
Reprezentace ZČU / fakulty – diplom  30 – 70 % 
Nezištný čin občanské statečnosti 30 – 70 % 
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Příloha č. 3 
 


