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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
číslo: R 423 datum: 24. března 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rozhodnutí rektora JU 
o mimořádných opatřeních v oblasti studia v LS 2019/2020 

Článek 1 
Změna opatření rektora č. R 395, o organizaci akademického roku 2019/2020 

1. Bod 17 opatření rektora č. R 395, o organizaci akademického roku 2019/2020, ze dne 12. února 
2019, se mění takto: Jako mezní termín pro kontrolu studia (tj. udělování zápočtů a realizaci 
zkoušek a kolokvií) za akademický rok 2019/2020, dle čl. 14 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „SZŘ JU“), stanovuji 30. 9. 2020. 

2. Změnou dle odstavce 1 nejsou dotčeny mezní termíny pro kontrolu studia dříve stanovené 
vnitřními normami fakult. 

3. Změnou dle odstavce 1 není dotčeno právo děkana stanovit mezní termíny pro kontrolu studia 
vnitřní normou fakulty. 

4. Děkani fakult jsou oprávněni aktualizovat akademické kalendáře na rok 2019/2020 vydané dle 
opatření rektora č. R 395, dle potřeb uskutečňovaných studijních programů a s ohledem na 
mimořádná opatření v oblasti studia v letním semestru 2019/2020. 

Článek 2 
Provádění vybraných ustanovení SZŘ JU 

1. Pro účely posuzování žádostí studentů ve věcech studia se za důvody hodné zřetele nebo za 
závažné zdravotní důvody považují důvody bezprostředně vyplývající z mimořádné situace 
způsobené epidemií koronaviru, a to včetně důvodů pracovní nebo služební povinnosti, 
dobrovolnické činnosti, péče o osobu blízkou aj. Tyto důvody jsou pro posuzování žádostí studentů 
podaných v rámci letního semestru 2019/2020 považovány za relevantní a platné, a to i bez jejich 
doložení. 

2. Žádosti podané v průběhu letního semestru 2019/2020 a odůvodněné podle odstavce 1 jsou 
vyřizovány bezplatně; úhrady za nenárokové administrativní úkony se v těchto případech 
nestanovují. 

3. Na případy, kdy zrušením zápisu předmětu v průběhu letního semestru 2019/2020 dojde k tomu, 
že nebyla splněna podmínka minimálního počtu kreditů podle čl. 20 odst. 5 SZŘ JU, se ustanovení 
čl. 21 odst. 7 SZŘ JU nepoužije. 

4. V případě dodatečných změn rozvrhu dle čl. 23 SZŘ JU se ustanovení čl. 23 odst. 3 věty druhé 
a věty třetí nepoužijí. Student může požádat o zrušení zapsaného předmětu z důvodu dodatečné 
změny rozvrhu; na tuto žádost bude pohlíženo jako na žádost podle odstavce 1. 
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5. Na studium probíhající v letním semestru 2019/2020 se ustanovení čl. 6 odst. 7 SZŘ JU nepoužije. 
Kredity, které studenti v tomto semestru získají, se započítají do celkového počtu získaných 
kreditů, jejich počet však nebude sledován pro účely kontroly studia ve smyslu kontroly počtu 
kreditů získaných v tomto semestru. V tomto smyslu také tento semestr nebude považován za 
součást prvních dvou semestrů studia ve smyslu ustanovení čl. 31 odst. 1 písm. b) SZŘ JU, ani za 
součást čtyř po sobě jdoucích semestrů ve smyslu ustanovení čl. 31 odst. 1 písm. c) SZŘ JU. 
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