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Pan/paní 
 

 
 

 
č.j. 
 

České Budějovice,  
 

Věc 
Rozhodnutí děkana o přerušení stud ia 

 

Podle § 54  odst. 2 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a  o změně a doplněních 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách) , ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), 
tímto Vám 
jméno a příjmení  

datum narození                                         RČ  
adresa                                                                                   PSČ                  ,  

přerušuji studium v bakal ářském/ magisterském studijním programu                    ,  
oboru                                                   ve formě studia                                       

na                                     fakultě  Ji hočeské univerzity v  Českých Budějovicích,  na dobu od                             

do                                               .         
 

 
Odůvodnění 

Dne                   jste podal/a žádost o přerušení  studia z  důvodu těhotenství, porodu a 
rodičovství  doplněnou lékařskou dokumentací  či dokumentací vydanou orgánem správy 

sociálního zabezpečení.  Podl e § 54  odst. 2 Zákona má student právo na přerušení studia 
vždy v  souvislost i s těhotenstvím, porodem či  rodičovství m, a to po celou uznanou dobu 
rodičovství, tj. dobu, po kterou by jinak trvala jeho mateřská či rodičovská dovolená.  

 
Doba přerušení  studia přerušeného podl e § 54  odst. 2 Zákona se nezapočítává do cel kové 
doby přerušení  studia ani do maximální doby studia  stanovené v v čl. 4 odst. 3  Studijního a 
zkušebního řádu. V souladu  s § 54 odst. 4 Zákona má osoba, jejíž studium bylo přerušeno 
podle § 54 odst. 2, právo na opětovné zapsání ke studiu za podmínek stanovených 
Studijním a zkušebním řádem i  před uplynutím doby, na niž bylo studium přeru šeno.  
 

Poučení 
Do 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí  můžete požádat o jeho přezkoumání, a to 
písemnou žádostí adresovanou děkanovi zdejší fakulty.  V přezku mném ří zení se správnost 
napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsah u námitek uvedených v žádost i 
o přezkoumání.  
 
 

 
děkan  

 
 

 
 
 
Toto rozhodnutí je potvrzením rozhodných skutečností ve smyslu  
§14 odst. 2 písm. d) Zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a  

§ 35c odst. 1 a  6 Zákona č.  586/1992 Sb., o d aních z  příjmů a 
§7 odst. 1 písm. a)  Zákona č.  48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojišt ění             


