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prorektor  pro studijní a pedagogickou �innost 

        

V Plzni dne 7. 6. 2006 

          PR-P  77 - 06 

Pokyn prorektora �. 9P/2006 

Vybírání poplatk� za studium  
 

 Tento pokyn upravuje jednotný postup p�i vybírání poplatk� za studium podle § 58 
odst. 3 a 4 zákona �. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších zákon� 
(zákon o vysokých školách), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“) na Západo�eské 
univerzit� v Plzni (dále jen „Z�U“). 

 

�lánek 1 

Zapo�ítávání doby studia rozhodné pro stanovení poplatku podle § 58 odst. 3 zákona 

(1) Standardní doba studijního programu zv�tšená o jeden rok a její p�ekro�ení se vztahuje 
vždy k aktuáln� studovanému studijnímu programu (viz p�íklad �. 1 a p�íklad �. 2 
v p�íloze). 

(2) Do rozhodné doby studia studenta pro stanovení poplatku podle § 58 odst. 3 zákona se 
zapo�ítává doba studia v p�edchozích bakalá�ských a magisterských studijních 
programech podle zákona na ve�ejné vysoké škole (na soukromé vysoké škole pouze 
v p�ípad�, že toto studium bylo podporováno dotací ze státního rozpo�tu �eské republiky), 
které byly ukon�eny jinak než �ádn� podle § 45 odst. 3 nebo 46 odst. 3 zákona. Doby 
studia, které nebyly absolvovány soub�žn�, se s�ítají. 

(3) Do rozhodné doby studia studenta pro stanovení poplatku podle § 58 odst. 3 zákona se 
zapo�ítává i doba studia na zahrani�ní vysoké škole, za p�edpokladu, že toto studium bylo 
studentovi uznáno jako sou�ást studia v rámci bakalá�ského nebo magisterského studijního 
programu podle zákona a bylo podporováno stipendiem z prost�edk� státního rozpo�tu 
�eské republiky. 

(4) Do rozhodné doby studia studenta pro stanovení poplatku podle § 58 odst. 3  zákona se 
zapo�ítávají akademické roky, pop�. semestry takového studia, do kterého se student 
zapsal.  

(5) Zapo�ítávaným studiem je i studium studenta v rámci obsahov� ucelené �ásti 
vysokoškolského studia podle § 21 zákona �. 172/1990 Sb. a vysokoškolské studium 
podle § 18 a § 23 zákona �. 172/1990 Sb., které p�ešlo v souladu s § 98 odst. 1 zákona 
a § 101 odst. 4 zákona k 1. 1. 1999 do studia v rámci bakalá�ského studijního programu 
podle § 45 zákona resp. magisterského studijního programu podle § 46 zákona (viz p�íklad 
�. 3 a p�íklad �. 4 v p�íloze). 
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�lánek 2 

Zapo�ítávání absolvovaného studia podle § 58 odst. 4 zákona  

(1) Za absolvování bakalá�ského nebo magisterského studijního programu pro stanovení 
poplatku za studium podle § 58 odst. 4 zákona se považuje absolvování bakalá�ského nebo 
magisterského studijního programu podle § 55 zákona (�ádné ukon�ení studia 
absolvováním studijního programu) na ve�ejné vysoké škole v �eské republice, na 
soukromé vysoké škole však pouze v p�ípad�, že toto studium bylo dotováno prost�edky 
ze státního rozpo�tu �eské republiky ve výši, obdobné dotaci studia na ve�ejných 
vysokých školách. Za absolvování se též považuje absolvování studia na vysoké škole 
v zahrani�í, pokud toto studium studenta bylo podporováno stipendiem z prost�edk� 
státního rozpo�tu �eské republiky. 

(2) Pokud absolvent bakalá�ského nebo magisterského studijního programu studuje další obor 
v rámci téhož studijního programu na téže vysoké škole nebo fakult� nebo je p�ijat ke 
studiu dalšího oboru v rámci téhož studijního programu, je tato skute�nost také posuzována 
jako studium v dalším bakalá�ském nebo magisterském studijním programu. 

(3) Ustanovení o soub�hu �ádných studijních program� v § 58 odst. 4 zákona umož�uje 
studentovi, který studoval soub�žn� v rámci více studijních program� podle ustanovení 
§ 62 odst. 1 písm. a) zákona, dostudovat bez poplatku, jestliže studium v n�kterém z t�chto 
studijních program� ukon�í �ádn� absolvováním d�íve než v ostatních programech, pokud 
doba studia studenta nep�ekro�í standardní dobu studia programu jednoho (zpravidla 
nejdelší standardní dobu studia z t�chto více soub�žn� studovaných program�). Jestliže 
doba studia studenta tuto standardní dobu p�ekro�í, stanoví  se studentovi poplatek podle 
§ 58 odst. 4 zákona. Jestliže doba dalšího studia p�ekro�í standardní dobu studia zv�tšenou 
o jeden rok v aktuáln� studovaném bakalá�ském nebo magisterském studijním programu, 
stanoví se studentovi poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona. 

 

�lánek 3 

Termíny splatnosti a zp�sob vybírání poplatk� za studium 

(1) Poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona se platí za každých dalších zapo�atých šest 
m�síc� studia (v�etn� prázdnin).  

(2) Poplatek za studium podle § 58 odst. 4 zákona se platí za každý další zapo�atý jeden rok 
studia.  

(3) Poplatky za studium podle § 58 odst. 3 a 4 zákona jsou splatné do termínu stanoveného 
v rozhodnutí o vym��ení poplatku spojeného se studiem a platí se bankovním p�evodem  
ve prosp�ch konta fondu stipendií na ú�et Z�U u KB Plze�-m�sto, �íslo ú�tu 
4811530257/0100. Konkrétní variabilní a specifický symbol platby, které musí být 
uvedeny na dokladu o zaplacení poplatku, jsou rovn�ž uvedeny v tomto rozhodnutí. 

(4) O vym��ení poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 a 4 zákona vydává písemné 
rozhodnutí u fakulty d�kan, u vysokoškolského ústavu, který se podílí na uskute��ování 
studijních program�, rektor. Toto rozhodnutí musí být vydáno alespo� devadesát dn� p�ed 
splatností poplatku, musí být doru�eno studentovi do vlastních rukou a obsahovat 
následující náležitosti: výrok, od�vodn�ní a pou�ení o možnosti podat žádost o  
p�ezkoumání. 

(5) Výrok obsahuje vlastní rozhodnutí s odkazem na p�íslušná ustanovení zákona. 
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(6) V od�vodn�ní rozhodnutí se uvedou rozhodné skute�nosti, které byly podkladem pro 
rozhodnutí. 

(7) V pou�ení o možnosti podat žádost o p�ezkoumání se uvede lh�ta, v níž je student 
oprávn�n podat žádost o p�ezkoumání, a jakému orgánu se žádost podává. Žádost má vždy 
odkladný ú�inek a zmeškání lh�ty je možné ze závažných d�vod� prominout. Závažnost 
d�vod� posoudí orgán, který rozhodnutí vydal. 

 

�lánek 4 

Povinnosti studenta a sankce za jejich nepln�ní 

(1) Podle § 63 odst. 3 písm. a) zákona je student povinen hradit poplatky spojené se studiem 
a uvád�t skute�nosti rozhodné pro jejich výši. Tyto skute�nosti, zejména pr�b�h d�ív�jšího 
studia studenta, jsou ov��itelné v celostátn� vedené matrice student�. 

(2) Nepln�ní t�chto povinností m�že být posouzeno jako disciplinární p�estupek, který je 
v souladu se zákonem �ešen podle disciplinárního �ádu fakulty nebo Z�U. Student je 
sou�asn� povinen nahradit Z�U náklady, které jí svým jednáním zp�sobil. 

 

 

Tento pokyn ruší pokyn �. 4P/2000. 

Tento pokyn nabývá ú�innosti dnem 1. 9. 2006 
 
 
 
P�íloha: P�íklady 1 až 4 s výkladem 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Pasá�ková Eva, CSc.. 
 

Rozd�lovník: 
-     kancelá� rektora, prorekto�i, kancelá� kvestora 
- kancelá�e d�kan�, tajemníci fakult  
- �editelé UUD, NTC, ÚCV, SPC, ZV, CIV, UK, VYD, PS, SKM, ŠUZ 
- vedoucí odbor�  IA, OLP, PER, EO, TO  

 
Vy�izuje: PR-P,  �. tel. 377 63 1028 
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P�íloha 

P�íklady 1 až 4 s výkladem 
 

P�íklad �. 1: Studoval-li nap�. student v magisterském studijním programu 3 roky a ukon�il-li 
toto studium podle § 56 zákona (tj. studium �ádn� neukon�il absolvováním) a poté byl p�ijat 
ke studiu v bakalá�ském studijním programu se standardní dobou studia 3 roky, je standardní 
doba tohoto bakalá�ského studia rozhodná pro placení poplatku. Poplatek podle § 58 odst. 3 
zákona tedy za�ne student platit od druhého roku studia v bakalá�ském studijním programu. 

Výklad: v bakalá�ském studiu je doba studia bez poplatku 3+1=4 roky. Zapo�tená doba studia 
z p�edchozího studia (magisterský studijní program) je 3 roky. Poplatek za studium neplatí za 
4-3=1 rok, tj. za�ne platit od druhého roku studia v bakalá�ském studijním programu. 

P�íklad �. 2: Student studoval od po�átku paraleln� ve dvou studijních programech, 
magisterském a bakalá�ském. Po t�etím roce studií ukon�í neúsp�šn� studium v rámci 
magisterského studijního programu podle § 56 zákona (studium magisterského programu 
�ádn� neukon�í absolvováním), pokra�uje však ve studiu v bakalá�ském studijním programu 
se standardní dobou studia 3 roky. Zde je mu v 5. roce studia stanoven poplatek za studium 
podle § 58 odst. 3 zákona. Po tomto 5. roce ukon�í studium neúsp�šn� podle § 56 zákona (ani 
studium bakalá�ského programu �ádn� neukon�í absolvováním). Pozd�ji je p�ijat ke studiu 
v rámci jiného magisterského programu se standardní dobou studia 5 let. Zde je mu z hlediska 
§ 58 odst. 3 zákona zapo�ítáno p�edchozích 5 let studia ukon�eného vždy podle § 56 zákona, 
tj. poplatek za studium za�ne platit od druhého roku studia v tomto novém magisterském 
studijním programu. 

Výklad: Vzhledem k tomu, že p�i prvním p�ijetí ke studiu se jedná o paralelní studium ve více 
studijních programech, nemá neúsp�šné studium magisterského programu vliv na stanovení 
poplatku v bakalá�ském programu. Student poplatek za studium v tomto programu tedy 
neplatí za 3+1=4 roky, tj. za�ne platit od pátého roku studia. Protože však ani bakalá�ský 
program �ádn� neabsolvoval po uplynutí 5 let studia, je mu t�chto 5 let zapo�teno do doby 
studia p�i p�ijetí ke studiu v novém magisterském programu. P�i novém p�ijetí ke studiu tedy 
neplatí 5+1-5=1 rok, tj. za�ne platit od druhého roku studia. 

P�íklad �. 3: Student za�al studovat na vysoké škole v ak. roce 1997/98 a nep�etržit� studuje 
i po 1. lednu 1999, kdy nabyl ú�innosti zákon. Po 1. lednu 1999 je mu ukon�eno studium 
podle § 56 zákona (studium �ádn� neukon�il absolvováním). Pozd�ji je p�ijat ke studiu 
v magisterském nebo bakalá�ském programu. V tomto studiu je mu podle § 58 odst. 3 zákona 
zapo�tena (do doby rozhodné pro placení poplatk�) celá doba p�edchozího studia na VŠ, 
nebo� z hlediska zákona již studoval magisterský nebo bakalá�ský program. 

Výklad: Student studoval nep�etržit� v rámci obsahov� ucelené �ásti vysokoškolského studia, 
které po 1. lednu 1999 podle zákona p�ešlo v magisterský nebo bakalá�ský program. Proto je 
mu zapo�tena celá doba p�edchozího studia do doby rozhodné pro placení poplatk�. Pokud 
však student ukon�il VŠ studium (�ádn� absolvováním nebo neúsp�šn� neabsolvováním) p�ed 
1. lednem 1999, nezapo�ítává se doba tohoto studia do doby rozhodné pro placení poplatku za 
studium. 

P�íklad �. 4: Student, který za�al studovat na VŠ od po�átku ak. roku 1997/1998, m�l 
k 1. 1. 1999 p�erušeno studium. K 1. 1. 1999 p�estal tedy podle § 54 odst. 2 zákona být 
studentem, jeho dosavadní studium se však v souladu s § 98 odst. 1 zákona stalo studiem 
v bakalá�ském nebo magisterském studijním programu podle zákona �. 111/1998 Sb. 
a zapo�ítává se do rozhodné doby pro placení poplatku za studium. 


