STUDENTI, NEPŘEHLÉDNĚTE TUTO DŮLEŽITOU INFORMACI
... o co se jedná ???
... o situace mateřství a rodičovství v průběhu studia a o změnu započítávání poplatků
za delší a další studium!!!
1) Mateřství a rodičovství v průběhu studia:
Novela, resp. změna znění zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (viz zákon č.
48/2013 Sb.) upravuje nově podmínky studia, resp. podmínky přerušení studia, studentů
– rodičů výrazně v jejich prospěch. Na tuto novelu reaguje Opatření rektora upravující
podmínky studia rodičů a evidence uznané doby rodičovství na JU č. R 246 ze dne 7. 6.
2013. Pokud se vás tato situace týká, podstatnou informaci o tom, jaká máte práva a jak
můžete v situaci mateřství, resp. rodičovství (ženy i muži) v průběhu studia postupovat,
naleznete v tomto opatření na http://www.jcu.cz/documents/rectors_proceedings/platnaopatreni/2013/r-246-ze-7.-6.-2013 .
2) Poplatky za delší a další studium:
Změna, resp. upřesnění právního výkladu § 58, odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb.
vyvolala nutnost změny započítávání doby studia a stanovení povinnosti studentů platit
poplatky za delší studium oproti dosavadnímu stavu.
 Pro stanovení poplatků za delší studium se dosud vycházelo ze stejného postupu, který
používá matrika studentů (SIMS – Sdružené informace matrik studentů) při stanovení
doby, do kdy bude MŠMT ČR poskytovat vysoké škole dotaci na daného studenta.
 Výklad znění §58 odst. 3 a 4 zákona 111/1998 o vysokých školách ale právníci a
experti na školské právo v průběhu času změnili, resp. upřesnili, a tak vznikla situace,
kdy stanovení poplatkové povinnosti na základě SIMS přestalo být v souladu se
zákonem a veřejné vysoké školy, užívající stejný studijní informační systém IS/STAG,
se dohodly na nutnosti změnit algoritmus stanovení poplatkové povinnosti.
 Důsledkem výše uvedených skutečností je vydání Opatření rektora o delším a
dalším studiu č. R 258 ze dne 3. září 2013 (dále jen Opatření), účinného od 30. září
2013. Naleznete jej na http://www.jcu.cz/documents/rectors_proceedings/platnaopatreni/2013/r-229-z-1.-2.-2013/view

Nejvýznamnější změny, oproti dosavadnímu postupu při stanovení povinnosti studenta
platit poplatek za delší studium jsou následující:

 předchozí neúspěšná studia (i když po nich následovalo úspěšné stadium) se trvale
započítávají do celkové doby studia (čl. 3 odst. 4 Opatření); neodpočítávají se jako
dosud;
 doba předchozího neúspěšného studia realizovaná před datem 1. 7. 2001 se do
celkové doby studia nezapočítává (čl. 3 odst. 5 písm. a Opatření);
 uznaná doba rodičovství po datu 1. 4. 2013 se do celkové doby studia
nezapočítává (čl. 3 odst. 5 písm. c Opatření).
Změny
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započítávání
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studií)

nastávající

k akademickému roku 2013/2014, resp. k 30. září 2013, mají za následek tu skutečnost, že
oproti předchozí situaci započítávání delší doby studia, dojde u některých studentů z hlediska
sledování celkové doby studia k relativně „dřívějšímu“, resp. „rychlejšímu“ překročení
standardní doby studia (popř. standardní doby studia zvýšené o 1 rok) oproti předchozímu
algoritmu započítávání doby studia a poplatková povinnost za delší studium tak vznikne
relativně dříve, než tomu bylo doposud.

Ve výše uvedených souvislostech je potřeba si uvědomit, že překročení standardní doby
studia má vliv na nárok na ubytovací stipendium (viz čl. 4, odst. 1, písm c Stipendijního
řádu

JU,

který

naleznete

http://www.jcu.cz/documents/internal_doc/Stipendijni_rad_JU.pdf/view

na
),

kdy

někteří

studenti, kteří mají v režimu před účinností Opatření nárok na ubytovací stipendium, po 30.
září 2013 překročí standardní dobu studia a ztratí tak na ubytovací stipendium nárok.

Další důležité informace:
Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl o výše
uvedených změnách informován dne 12. 6. 2013.
Student má právo požádat o prominutí či snížení poplatku za delší studium
v souladu § 68, odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. a v souladu s čl. 7, odst. 3 Opatření.
Poplatky za studium vytvářejí stipendijní fond (viz § 58, odst. 7 zákona č.
111/1998 Sb.) a mohou být užity (a jsou na Jihočeské univerzitě užívány) výhradně
na financování stipendií studentů.

