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ROZHODNUTÍ VE VĚCI VYMĚŘENÍ POPLATKU ZA STUDIUM
- bakalářský studijní program B6107 Humanitní studia, kombinovaná forma
Informační a poradenské centrum v souladu s ust. § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a změně dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění, v souladu s čl. 14 odst. 1 a 2 Statutu
Západočeské univerzity v Plzni, v platném znění, v souladu s ust. čl. 1 odst. 1 směrnice rektora č. 19R/2013 o
vybírání poplatků za studium a rozhodnutí rektora č. 2R/2015 o poplatcích za studium v akademickém roce
2015/2016, Vám za započatých šest měsíců studia přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok
stanoví poplatek
ve výši 17 580,- Kč, který je splatný dne 14. srpna 2017.
Poplatek uhraďte bankovním převodem na bankovní účet číslo 4811530257/0100, variabilní symbol
3375000417, specifický symbol 1001564517, konstantní symbol 0138.
ODŮVODNĚNÍ
Dle ust. § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách platí, že studuje-li student ve studijním programu déle, než
je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu
veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně
jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a
magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3,
nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve
kterém student studoval v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do
doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve
odečte uznaná doba rodičovství.
V současné době studujete ZČU Plzeň - Fakulta filozofická, studijní program B6107, typ bakalářský, forma
kombinovaná a to od 24.09.2011 a toto studium stále trvá. Toto studium bylo přerušeno od 16.09.2015 do
11.04.2016 a od 15.04.2016 do 08.06.2016 a od 23.06.2016 do 06.04.2017, tj. 552 dní. Doba přerušení studia se do
celkové doby studia nezapočítává. Doba studia ke dni vzniku poplatkové povinnosti, tj. ke dni 13.06.2016 tedy činí
1460 dní. Standardní doba studia aktuálně studovaného studijního programu je stanovena podle čl. 3 odst. 1
Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni, v platném znění jako součást příslušného studijního
programu. V tomto konkrétním případě činí standardní doba studia 3 roky. Standardní doba studia zvětšená o jeden
rok tedy činí 4 roky, což představuje 1460 dní.
Protože celková doba studia činí více než standardní doba studia zvětšená o jeden rok, stanovila Vám
Západočeská univerzita v Plzni podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách poplatek za dalších šest měsíců studia.
Údaje rozhodné pro stanovení poplatku za studium byly zjištěny z matriky studentů, kterou je Západočeská
univerzita v Plzni povinna vést dle ust. § 88 zákona o vysokých školách. Uvedené údaje jsou rovněž uvedeny
v centrální evidenci vedené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Sdružené informace matrik
studentů.
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Výše poplatku za studium byla stanovena v souladu s čl. 14 odst. 2 Statutu Západočeské univerzity v Plzni
a rozhodnutím rektora č. 2R/2015, které též stanoví způsob a formu placení poplatků za studium.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné do 30 dnů od jeho doručení podat odvolání k rektorovi prostřednictvím
Informačního a poradenského centra.

_______________________________
Bc. Pavla Hrabačková
vedoucí Informačního a poradenského centra
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