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Opatření rektora k rozsahu pravomocí delegovaných na prorektora 

pro studium v rámci správních řízení ve věcech studia 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Na základě ustanovení § 10 odst. 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“), a v souladu 

s ustanovením čl. 22 odst. 1 písm. b) Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, vydávám toto 

pověření k zastupování rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) 

prorektorem pro studium PaedDr. Petrem Baumanem, Ph.D. 

 

Článek 2 

Definice pojmů 

1. Pro účely této vnitřní normy se zastupováním rektora ve formě oprávnění k „projednání“ rozumí 
oprávnění pověřené osoby k získání a shromáždění veškerých podkladů, k administraci dané věci, 
k vyjednávání ve věci, administrativní a technické přípravě řešení věci včetně přípravy návrhů 
příslušných dokumentů (dopisu, příslušného právního jednání či příslušného rozhodnutí), 
k veškerým úkonům a postupům nezbytným při přípravě věci za účelem jejího vyřízení. 

2. Pro účely této vnitřní normy se zastupováním rektora ve formě „rozhodování“ rozumí oprávnění 
pověřené osoby k projednání v rozsahu dle odstavce 1 a dále také oprávnění činit jménem rektora 
závazně rozhodnutí zakládající, měnící nebo rušící práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby 
nebo rozhodnutí, kterým se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má 
anebo nemá. 

Článek 3 

Rozsah pravomocí 

Pověřuji prorektora pro studium PaedDr. Petra Baumana, Ph.D., aby mě zastupoval při: 

1. projednání věcí týkajících se: 
a) posuzování účinných vnitřních předpisů a norem JU souvisejících se studiem, rigorózním 

řízením, celoživotním vzděláváním a vzděláváním v mezinárodně uznávaných kurzech a vy-
hodnocování potřeby jejich aktualizace, 

b) řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti dle § 47c zákona; 

2. rozhodování ve věcech týkajících se: 
a) odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu ve smyslu § 50 odst. 7, 8 a 9 zákona, 



 
 

b) odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia ve smyslu § 56 odst. 1 písm. b), g) a h) zákona, 
c) odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů ve smyslu § 68 odst. 1 zákona, 
d) odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku za studium, včetně rozhodnutí o prominutí 

poplatku za studium, snížení poplatku za studium nebo odložení termínů splatnosti poplatku 
za studium ve smyslu § 58 odst. 7 zákona, 

e) přiznání stipendií ve smyslu § 91 odst. 2 a 4 a odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání stipendia 
ve smyslu § 68 odst. 1 zákona, 

f) rozhodování o osvobození uchazeče od poplatků podle § 58 zákona ve smyslu § 8 odst. 1 
písm. d) zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, 

g) rozhodování o přerušení studia, jehož doba se nebude započítávat do celkové doby přerušení 
studia ve smyslu § 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství 
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 
federace, 

h) uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice. 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Touto vnitřní normou nejsou rušena ani měněna již udělená pověření ani práva a povinnosti 
založené Organizačním řádem Rektorátu JU. 

2. Tato vnitřní norma nabývá platnosti dnem jejího zveřejnění a účinnosti prvním pracovním dnem po 
dni, kdy nabude platnosti. 

 

 

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