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prorektor pro studijní a pedagogickou činnost                                                                                                                                  
                                                                                                                    Plzeň 27. srpna 2009  

                                                                                                                     PR-P-364-09  
 
                                                                                                                                                                  

Pokyn prorektora č. 4P/2009 
 

UKONČOVÁNÍ  STUDIA  A POSTUP PŘI DORUČOVÁNÍ  
 
 

Tento pokyn stanoví postup při ukončování studia způsobem dle § 56 odst. 1 písm. a), 
b) a e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) a postup při doručování příslušných rozhodnutí. 
 

Článek 1 
Zanechání studia 

 
(1) Zanecháním studia se rozumí případ, kdy student fakultě, na níž je zapsán, nebo 

vysokoškolskému ústavu podílejícímu se na uskutečňování akreditovaného studijního 
programu (dále jen „fakulta“) doručí písemné prohlášení o zanechání studia. 

 
(2) Dnem ukončení studia je den, kdy bylo písemné prohlášení studenta doručeno fakultě. 
 
(3) Rozhodnutí o ukončení studia se nevydává. 
 
 

Článek 2 
Ukončení studia pro nesplnění požadavku a pro vyloučení ze studia 

 
(1) Dnem ukončení studia pro nesplnění požadavku dle Studijního a zkušebního řádu 

Západočeské univerzity v Plzni (dále jen „SZŘ“) a pro vyloučení ze studia je den, kdy 
příslušné rozhodnutí nabylo právní moci. 

 
(2) Rozhodnutí o ukončení studia pro nesplnění požadavku dle SZŘ a pro vyloučení ze 

studia SZŘ (dále jen „rozhodnutí“) musí být vyhotoveno písemně, vydáno do 30 dnů 
ode dne zjištění rozhodné skutečnosti a doručeno do vlastních rukou. Způsob 
doručování upravuje čl. 3 tohoto pokynu. 

 
(3) Rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o 

přezkoumání. 
 
(4) Výrok obsahuje vlastní rozhodnutí ve věci s odkazem na příslušná ustanovení zákona 

nebo SZŘ, podle kterých bylo rozhodnuto. Ve výroku se zároveň stanoví, že osoba, 
které bylo studium ukončeno pro nesplnění požadavku, nebo osoba, která byla 
vyloučena ze studia z důvodu spáchání disciplinárního přestupku, se nejpozději do 8 
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dnů (osoba, které bylo ukončeno doktorské studium do 30 dnů) po nabytí právní moci 
rozhodnutí dostaví na studijní oddělení příslušné fakulty, kde předloží doklad o 
řádném vypořádání všech svých závazků vůči ZČU. 

 
(5) Odůvodnění musí obsahovat řádně zdůvodněný výrok rozhodnutí, všechny podklady 

a skutečnosti rozhodné pro jeho vydání. 
 
(6) Poučení musí obsahovat ustanovení o právu podat žádost o přezkoumání rozhodnutí 

orgánu, který jej vydal. Lhůta činí 30 dnů a počíná plynout ode dne následujícího po 
doručení  rozhodnutí. V poučení se dále uvede, že žádost má odkladný účinek. 

 
(7) Vzor rozhodnutí o ukončení studia je uveden  v příloze č. 1.  

 
 

Článek 3 
Doručování rozhodnutí 

 
Rozhodnutí se doručuje osobně prostřednictvím studijního oddělení, jinak se doručuje 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v IS/STAG (dále jen 
„adresa pro doručování“), a to postupem podle přílohy č. 2. 
  
 

Článek 4 
Nabytí právní moci rozhodnutí 

 
(1) Rozhodnutí nabývá právní moci: 
 

a) dnem doručení rozhodnutí v případě, že se student na místě vzdá svého práva na 
přezkoumání rozhodnutí a tuto skutečnost vyjádří písemným prohlášením 
„Vzdávám se práva na přezkum rozhodnutí" s uvedením data, místa a podpisu 
studenta, 

b) dnem následujícím po marném uplynutí posledního dne 30 denní lhůty na 
přezkoumání rozhodnutí, 

c) dnem doručení rozhodnutí děkana, pokud sám žádosti přezkoumání rozhodnutí 
vyhověl, nebo dnem doručení přezkumného rozhodnutí rektora. Proti vydanému 
přezkumnému rozhodnutí rektora již není možno podat řádný opravný prostředek.  

 
(2) Skutečnost, že rozhodnutí nabylo právní moci, vyznačuje na rozhodnutí příslušný 

studijní referent. 
 
 

Článek 5 
Zaznamenání ukončení studia do matriky studentů 

 
Datum ukončení studia, dle výše uvedených ustanovení, zaznamená příslušný studijní 

referent do matriky studentů.  
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Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Tento pokyn ruší pokyn prorektora č. 1P/2002 Ukončování studia. 

 
(2) Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. 9. 2009. 

 
 
 
 

         PhDr. Eva Pasáčková, CSc. 
 
 
 
Přílohy:  
 
č. 1 – Vzor rozhodnutí o ukončení studia  
č. 2 – Postup při doručování 
 
 
 
Rozdělovník: 
- kancelář rektora, prorektoři, kancelář kvestora 
- kanceláře děkanů, tajemníci fakult, studijní referentky 
- ředitelé UUD, UJP, UCV, CIV, UK, SKM, PS, NTC 
- vedoucí odborů IA, OLP, PER, EO, OSRA, IPC, ZV, VYD, OSV, VV 
 
Vyřizuje: PR-P, tel. 377 631 021 
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Příloha č. 1 

 
Fakulta… 

Doporučeně - do vlastních rukou 
Adresa studenta 

 
 

Datum  
č. j. 

 
 

ROZHODNUTÍ O UKON ČENÍ STUDIA 
 
 

Podle  § 56 odst. 1  písm. b) (nebo písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách ve znění pozdějších předpisů a čl. 28 odst. 1 písm. ....(nebo čl. 29, 40 odst. 3) 
Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni, Vám tímto 
 

ukončuji 
 
 
studium v bakalářském/magisterském/doktorském studijním programu .…………............. na 
Fakultě ……................. . 
 

Dostavte se s tímto rozhodnutím nejpozději do 8 dnů (30 dnů u studenta, kterému se 
ukončuje doktorské studium) po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na studijní oddělení 
fakulty k vyřízení všech administrativních záležitostí s tím spojených. 
 

Odůvodnění : 
 
       Uvede se podle jakých prokázaných skutečností bylo rozhodováno. 
 

Poučení o opravném prostředku : 
 

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat děkanovi prostřednictvím studijního oddělení 
odůvodněnou žádost o přezkoumání, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení. Tato žádost má 
odkladný účinek. 
 
 
 
                                                                                                            .................................. 
                                                                                                                 děkan fakulty 
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Příloha č. 2 
 

POSTUP PŘI DORUČOVÁNÍ 
 

Tento postup se týká doručování rozhodnutí: 
 

a) v přijímacím řízení podle ust. § 50 zákona o vysokých školách 
b) o povolení přerušit studium 
c) o uznání zkoušek a předepsání rozdílových zkoušek 
d) o přiznání stipendia 
e) o vyměření poplatku spojeného se studiem 
f) o nesplnění požadavků 
g) disciplinárního přestupku. 

 
Všechna rozhodnutí musí obsahovat výrok , odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o 
přezkoumání a musí být doručena do vlastních rukou; rozhodnutí lze též doručit osobě, 
kterou adresát k tomuto účelu zmocnil písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. 
 
Každé rozhodnutí lze doručit. 
 

1. Rozhodnutí se doručuje osobně prostřednictvím studijního oddělení, a to při zápise 
nebo kdekoli bude student zastižen, jinak se doručuje prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb („pošta“). 

 
Doručování prostřednictvím pošty 
 

2. Doručuje se na adresu, kterou student sdělil v informačním systému STAG (adresa pro 
doručování). 

 
3. Doručení se provede prostřednictvím obálky, jejíž vzor je uveden v této příloze. 

Doručující zaškrtne na obálce „Výhradně jen adresáta“ a „Nevkládat do schránky“ a 
obálku odešle. 

 
4. Písemnost je doručena datem, který je uveden na potvrzení, které pošta vrací ZČU, 

tzv. „doručenka“. Den následující po doručení je prvním dnem lhůty pro podání 
žádosti o přezkoumání. 

 
Příklad: 
 
Doručeno je 6. 8. 2009 (údaj zjištěn z doručenky). 
Počátek lhůty 30 dnů: 7. 8. 2009 (bez ohledu na to, zde je to sobota, neděle nebo 
svátek). 
Konec lhůty 30 dnů: 5. 9. 2009. Žádost o přezkoumání tedy musí být podána na poště 
nebo jinak doručena ZČU nejpozději 5. 9. 2009, jinak rozhodnutí nabývá následující 
den právní moci (bez ohledu na to, zda je to sobota, neděle nebo svátek). V tomto 
případě tedy dne 6. 9. 2009. Pokud je poslední den lhůty (5. 9. 2009) sobota, neděle 
nebo svátek, je poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den (7. 9. 2009). 
Žádost o přezkoumání musí být v tomto případě podána na poště nebo doručena ZČU 
nejpozději 7. 9. 2009, jinak rozhodnutí nabývá následující den právní moci (bez 
ohledu na to, zda je to sobota, neděle nebo svátek). V tomto případě tedy 8. 9. 2009. 
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5. Pokud se nepodaří písemnost doručit, protože adresát si uloženou zásilku ve lhůtě 

nevyzvedl, a ZČU se vrátí nedoručená obálka s poznámkou pošty „zásilka uložena 
dne…….“, je zásilka doručena uplynutím lhůty 10 dnů od uložení, i když si adresát 
zásilku nevyzvedl. Den následující po doručení je prvním dnem lhůty pro podání 
žádosti o přezkoumání. 

 
Příklad: 
 
Zásilka uložena dne: 6. 8. 2009 (údaj zjištěn z obálky). 
Počátek lhůty 10 dnů pro doručení: 7. 8. 2009 (bez ohledu na to, zda je to sobota, 
neděle nebo svátek). 
Konec lhůty 10 dnů pro doručení: 16. 8. 2009. Pokud je poslední den lhůty sobota, 
neděle nebo svátek, je poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den (17. 8. 
2009). Zásilka je doručena následující den po uplynutí lhůty (bez ohledu na to, zda je 
tento den sobota, neděle nebo svátek). V tomto případě tedy 18. 8. 2009. 
 
Počítání lhůty pro podání žádosti o přezkoumání při tomto případě doručení: 
 
Doručeno je: 18. 8. 2009 (údaj zjištěn spočítáním lhůty 10 dnů od uložení zásilky). 
Počátek lhůty 30 dnů: 19. 8. 2009 (bez ohledu na to, zde je to sobota, neděle nebo 
svátek). 
Konec lhůty 30 dnů: 17. 9. 2009. Žádost o přezkoumání tedy musí být podána na poště 
nebo doručena ZČU nejpozději 17. 9. 2009, jinak rozhodnutí nabývá následující den 
právní moci (bez ohledu na to, zda je to sobota, neděle nebo svátek). V tomto případě 
tedy dne 18. 9. 2009. Pokud by poslední den lhůty připadl na sobotu, neděli nebo 
svátek, je poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den. Žádost o přezkoumání 
musí být v tomto případě podána na poště nebo doručena ZČU nejpozději v tento den, 
jinak rozhodnutí nabývá následující den právní moci (bez ohledu na to, zda je to 
sobota, neděle nebo svátek). 
 

6. Pokud se nepodaří písemnost doručit, protože pošta zásilku vrátí s poznámkou „na 
uvedené adrese adresát neznámý“, „odstěhován bez udání adresy“, „adresát nezjištěn“ 
doručuje se prostřednictvím úřední desky ZČU/fakulty tím způsobem, že se písemnost 
vyvěsí na úřední desce po dobu patnácti dnů. 

 
Příklad: 
 
Zásilka se vrátí jako nedoručená (z obálky zjištěn údaj „adresát neznámý“). 
Písemnost samotná nebo informace o možnosti převzít písemnost (např. Jan Novák, st. 
číslo……… si může převzít písemnost č. j………….. na studijním oddělení) se vyvěsí 
na úřední desce, kterou jsou internetové stránky ZČU/fakulty označené jako úřední 
deska. 
Doručující též k písemnosti nebo k informaci o možnosti převzít písemnost vyznačí 
den vyvěšení písemnosti. 
Písemnost vyvěšena dne: 6. 8. 2009. 
Počátek lhůty 15 dnů pro doručení: 7. 8. 2009 (bez ohledu na to, zda je to sobota, 
neděle nebo svátek). 
Konec lhůty 15 dnů pro doručení: 21. 8. 2009. Pokud je poslední den lhůty sobota, 
neděle nebo svátek, je poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den. Zásilka je 



 7 

doručena následující den po uplynutí lhůty (bez ohledu na to, zda je tento den sobota, 
neděle nebo svátek). V tomto případě tedy 22. 8. 2009. 
 
Počítání lhůty pro podání žádosti o přezkoumání při tomto případě doručení: 
 
Doručeno je: 22. 8. 2009 (údaj zjištěn spočítáním lhůty 15 dnů od vyvěšení na úřední 
desce). 
Počátek lhůty 30 dnů: 23. 8. 2009 (bez ohledu na to, zde je to sobota, neděle nebo 
svátek). 
Konec lhůty 30 dnů: 21. 9. 2009. Žádost o přezkoumání tedy musí být podána na poště 
nebo doručena ZČU nejpozději 21. 9. 2009, jinak rozhodnutí nabývá následující den 
právní moci (bez ohledu na to, zda je to sobota, neděle nebo svátek). V tomto případě 
tedy dne 22. 9. 2009. Pokud by poslední den lhůty připadl na sobotu, neděli nebo 
svátek, je poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den. Žádost o přezkoumání 
musí být v tomto případě podána na poště nebo doručena ZČU nejpozději v tento den, 
jinak rozhodnutí nabývá následující den právní moci (bez ohledu na to, zda je to 
sobota, neděle nebo svátek). 
 

7. Pokud adresát odmítne převzít zásilku, poučí ho doručující o právních důsledcích, 
které pro adresáta z odmítnutí vyplývají, slovy „zásilka se považuje za doručenou 
dnem Vašeho odmítnutí, i když jste si zásilku nepřevzal“ a zároveň na písemnost 
vyznačí skutečnost, že adresáta poučil, uvedením „adresát byl poučen o právních 
důsledcích svého jednání“ (možno zajistit razítkem) a vyznačí na písemnosti datum 
odmítnutí. Písemnost je doručena dnem odmítnutí. Den následující po doručení je 
prvním dnem lhůty pro podání žádosti o přezkoumání. Pokud doručujeme 
prostřednictvím pošty, poučení a vyznačení údaje o odmítnutí zajišťuje pošta. 

 
Příklad:  
 
Adresát odmítne převzít i po poučení zásilku dne: 6. 8. 2009 (údaj zjištěn z písemnosti 
nebo z vrácené zásilky, pokud doručovala pošta). 
Doručeno je: 6. 8. 2009. 
Počátek lhůty 30 dnů: 7. 8. 2009 (bez ohledu na to, zde je to sobota, neděle nebo 
svátek). 
Konec lhůty 30 dnů: 5. 9. 2009. Žádost o přezkoumání tedy musí být podána na poště 
nebo doručena ZČU nejpozději 5. 9. 2009, jinak rozhodnutí nabývá následující den 
právní moci (bez ohledu na to, zda je to sobota, neděle nebo svátek). V tomto případě 
tedy dne 6. 9. 2009. Pokud je poslední den lhůty (5. 9. 2009) sobota, neděle nebo 
svátek, je poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den (7. 9. 2009). Žádost o 
přezkoumání musí být v tomto případě podána na poště nebo doručena ZČU 
nejpozději 7. 9. 2009, jinak rozhodnutí nabývá následující den právní moci (bez 
ohledu na to, zda je to sobota, neděle nebo svátek). V tomto případě tedy 8. 9. 2009. 
 

Doručování rozhodnutí o přiznání stipendia podle stipendijního řádu 
 

8. Doručování probíhá prostřednictvím studijního oddělení fakulty nebo v případě 
ubytovacího a sociálního stipendia prostřednictvím Informačního a poradenského 
centra. 
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9. Není-li rozhodnutí o přiznání stipendia doručeno do 10 dnů od jeho vydání (tj. 
nevyzvedne-li si ho adresát sám v této lhůtě), doručuje se prostřednictvím úřední 
desky ZČU/fakulty tím způsobem, že se písemnost vyvěsí na úřední desce po dobu 
patnácti dnů. 

 
Příklad: 
 
Student si nevyzvedl rozhodnutí o přiznání stipendia ve lhůtě 10 dnů od jeho vydání. 
Písemnost samotná nebo informace o možnosti převzít písemnost (např. Jan Novák, st. 
číslo……… si může převzít písemnost č. j………….. na studijním oddělení) se vyvěsí 
na úřední desce, kterou jsou internetové stránky ZČU/fakulty označené jako úřední 
deska. 
Doručující též k písemnosti nebo k informaci o možnosti převzít písemnost vyznačí 
den vyvěšení písemnosti. 
Písemnost vyvěšena dne: 6. 8. 2009. 
Počátek lhůty 15 dnů pro doručení: 7. 8. 2009 (bez ohledu na to, zda je to sobota, 
neděle nebo svátek). 
Konec lhůty 15 dnů pro doručení: 21. 8. 2009. Pokud je poslední den lhůty sobota, 
neděle nebo svátek, je poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den. Zásilka je 
doručena následující den po uplynutí lhůty (bez ohledu na to, zda je tento den sobota, 
neděle nebo svátek). V tomto případě tedy 22. 8. 2009. 
 
Počítání lhůty pro podání žádosti o přezkoumání při tomto případě doručení: 
 
Doručeno je: 22. 8. 2009 (údaj zjištěn spočítáním lhůty 15 dnů od vyvěšení na úřední 
desce). 
Počátek lhůty 30 dnů: 23. 8. 2009 (bez ohledu na to, zde je to sobota, neděle nebo 
svátek). 
Konec lhůty 30 dnů: 21. 9. 2009. Žádost o přezkoumání tedy musí být podána na poště 
nebo doručena ZČU nejpozději 21. 9. 2009, jinak rozhodnutí nabývá následující den 
právní moci (bez ohledu na to, zda je to sobota, neděle nebo svátek). V tomto případě 
tedy dne 22. 9. 2009. Pokud by poslední den lhůty připadl na sobotu, neděli nebo 
svátek, je poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den. Žádost o přezkoumání 
musí být v tomto případě podána na poště nebo doručena ZČU nejpozději v tento den, 
jinak rozhodnutí nabývá následující den právní moci (bez ohledu na to, zda je to 
sobota, neděle nebo svátek). 
 

Doručování do ciziny 
 
10. Do ciziny se doručuje prostřednictvím pošty. 

 
Dotazy 
  

11. Veškeré dotazy k počítání lhůt, nabytí právní moci nebo možnosti doručení, stejně tak 
jako informace o tom, zda byl úkon proveden ve lhůtě, zda bylo doručeno řádně, nebo 
jiné dotazy týkající se doručování je možno směrovat na Odbor legislativní a právní, 
tel. 1200, 1203, 1204, e-mailové adresy jpodo@rek.zcu.cz, rabova@rek.zcu.cz, 
alpi@rek.zcu.cz. 
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