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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
číslo: R 495 datum: 28. ledna 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opatření rektora 
o stanovení poplatku za studium pro akademický rok 2022/2023 

 

(1) Dne 28. 1. 2022 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 odst. 2 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“), základ pro stanovení poplatků spojených 
se studiem platný pro akademický rok započatý v roce 2022 ve výši 4 418,– Kč (slovy čtyři tisíce 
čtyři sta osmnáct korun českých). 

(2) V souladu s § 58 odst. 3 zákona a na základě Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
(dále jen „JU“) stanovuji studentům, kteří studují v bakalářském nebo magisterském studijním 
programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok, poplatek za studium, který 
činí za každých dalších započatých šest měsíců studia: 

a) 15 470,– Kč (slovy patnáct tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých) pro studenty zapsané na 
Ekonomické fakultě JU, Filozofické fakultě JU, Pedagogické fakultě JU a Teologické fakultě JU;  

b) 18 780,– Kč (slovy osmnáct tisíc sedm set osmdesát korun českých) pro studenty zapsané na 
Zdravotně sociální fakultě JU; 

c) 22 090,– Kč (slovy dvacet dva tisíce devadesát korun českých) pro studenty zapsané na 
Fakultě rybářství a ochrany vod JU, Přírodovědecké fakultě JU a Zemědělské fakultě JU. 

Děkan fakulty, na níž je student zapsán, vydá studentovi, na nějž se vztahují podmínky uvedené v 
§ 58 odst. 3 zákona, rozhodnutí o vyměření poplatku za studium v příslušné výši, a to alespoň 90 
dnů před splatností poplatku. Splatnost poplatku je určena rozhodnutím děkana o vyměření 
poplatku za studium. 

(3) Poplatky dle tohoto opatření se hradí bankovním převodem dle pokynů uvedených v příslušném 
opatření děkana nebo dle pokynů uvedených v příslušném rozhodnutí děkana o vyměření 
poplatku za studium. V případech hodných zvláštního zřetele může děkan opatřením stanovit jiný 
způsob úhrady poplatku nebo rozhodnout o jiném způsobu úhrady poplatku. 

(4) Student může děkana fakulty požádat o prominutí, snížení nebo odložení termínu splatnosti 
poplatku za studium dle odstavce 2, případně také o stanovení splátkového kalendáře, a to před 
vydáním rozhodnutí o vyměření poplatku, nebo současně s odvoláním proti vydanému 
rozhodnutí. Na žádost podanou před vydáním rozhodnutí o vyměření poplatku se pohlíží jako na 
uplatnění práva vyjádřit v řízení své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy dle § 36 odst. 
1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

(5) Důvody žádosti podle odstavce 4 musí student doložit. V případech hodných zvláštního zřetele 
může děkan jako doložení důvodů uznat také čestné prohlášení o těchto důvodech. Pro doložení 
důvodů dále platí, že potvrzení, jehož platnost nevypršela a jež bylo již dříve dáno k dispozici 
kterékoli součásti JU nebo Centru podpory studentů se specifickými potřebami, student 
opakovaně nepředkládá, ale v žádosti uvede, které součásti nebo organizační jednotce JU toto 
potvrzení poskytl. Důvody žádosti mohou být zejména: 
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a) tíživá sociální situace, 
b) závažné zdravotní důvody, 
c) jiné důvody hodné zvláštního zřetele. 

(6) Děkan může na základě žádosti studenta podané před vydáním rozhodnutí o vyměření poplatku 
za studium podle odstavce 2 rozhodnout o vyměření poplatku v částce nižší, než je částka uvedená 
v odstavci 2; může rovněž stanovit splátkový kalendář nebo delší splatnost poplatku. 

(7) Proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium podle odstavce 2 nebo podle odstavce 
6 se student může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání má podle § 
68 odst. 4 zákona odkladný účinek. Odvolání podává student děkanovi fakulty, na které je zapsán 
ke studiu. Odvolání může děkan sám pouze vyhovět, jinak je předá k rozhodnutí rektorovi. V rámci 
rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem rektor přihlíží 
ke studijním výsledkům studenta, jeho sociální situaci, případným závažným zdravotním nebo 
jiným důvodům hodným zřetele, a to na základě řádně doložených skutečností a tak, aby při 
rozhodování shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Podle § 58 odst. 
7 zákona může rektor v rámci rozhodování o odvolání poplatek snížit, prominout nebo odložit 
termín jeho splatnosti. Rozhodnutí rektora je konečné a jeho změny se lze domáhat pouze soudní 
cestou. 

(8) Zrušuje se Opatření rektora č. R 461 ze dne 29. ledna 2021. 

(9) Ustanovení odstavců 2 a 8 jsou účinná od 1. září 2022; ostatní ustanovení jsou účinná od 1. února 
2022. 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., v. r. 
rektor 

 
 
 
 
 

Zpracoval:       prorektor pro studium 

 Rozdělovník: kvestorka, děkani fakult JU, proděkani pro studium, vedoucí studijních oddělení,      
správce a metodici studijních úloh IS STAG a IS SIMS, vedoucí Centra podpory studentů 
se SP 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2016/r_320_soc_stip_2016.pdf/view

