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Opatření děkana č. 3/2020 
Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2020/2021 

 
 
 

Článek 1 
Výše poplatků 

V souladu s §58 odst. 3 zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), čl 20 odst. 2 Statutu JU, Opatření rektora 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. R 419 ze dne 31. ledna 2020 stanovuji výši 
poplatků na FROV JU spojených se studiem následovně:  
a) poplatek za studium studenta, který studuje v bakalářském nebo magisterském studijním 

programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok, činí Kč 21 970,- Kč za 
každých dalších započatých šest měsíců studia.  

b) poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce na FROV JU 
činí:  

• 10.000,- Kč za každý semestr u navazujícího magisterského studijního programu N 
4106 Agricultural specialization, oboru Fishery and Protection of Waters.  

• 500,- Kč za každý semestr u doktorských studijních programů P 4103 Zootechnics, 
oboru Fishery a Protection of Aquatic Ecosystems. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni 
studenti přijatí v rámci řešení projektů či programů, kde dle pravidel takových projektů 
či programů poplatek za studium nelze požadovat.       

 
Článek 2 

Vyměření poplatků 
a) Poplatky ve smyslu čl. 1 písm. a) jsou stanoveny rozhodnutím děkana o vyměření poplatku 

doručeného studentovi na každé prvé nebo další šestiměsíční období převyšující 
standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.  

b) Poplatky ve smyslu čl. 1 písm. b) jsou dány tímto rozhodnutím a placeny na počátku 
každého semestru, kdy student naplní podmínky pro vznik tohoto poplatku.  

 
Článek 3 

Splatnost poplatků 
Lhůta splatnosti poplatků určených výměrem (čl. 1, písm. a-b) je 90 dnů po doručení 
rozhodnutí děkana o vyměření poplatku. Splatnost poplatku ve smyslu čl. 1 písm. b) je do 30 
dnů po zahájení výuky v daném semestru. Student může všechny typy poplatků uvedených 
v tomto rozhodnutí uhradit: 
a) bankovním převodem 
b) složením příslušné hotovosti na pokladně FROV JU;  
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c) složenkou;  

Přesné informace k úhradám poplatků dle článku bodu 1a) budou uvedeny v příslušném 
rozhodnutí děkana o vyměření poplatku, informace k platbě poplatků dle bodu 1b) jsou 
dostupné na studijním pracovišti FROV JU.       
 

Článek 4 
Opravná opatření 

a) Student může děkana fakulty požádat o prominutí, snížení nebo odložení termínu 
splatnosti poplatku za studium dle článku 1a), 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. Student může rovněž požádat o prominutí, snížení 
nebo odložení termínu splatnosti poplatku stanoveného opatřením děkana dle článku 
1b).  

b) Důvody žádosti musí být řádně doloženy. V případech hodných zvláštního zřetele může 
být doložení důvodů žádosti provedeno i čestným prohlášením. 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.  

c) Důvody žádosti o prominutí, snížení nebo odložení termínu splatnosti poplatku mohou 
být zejména: 

• tíživá sociální situace, 

• závažné zdravotní důvody, 

• jiné důvody hodné zvláštního zřetele. 
d) Proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium se může student 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. 
Pokud děkan žádosti nevyhoví, předá ji k rozhodnutí rektorovi. Rozhodnutí rektora je 
konečné a jeho změny se lze domáhat pouze soudní cestou.  

 
 

 
Toto opatření děkana nabývá platnosti dnem zveřejnění a účinnosti dnem 1. září 2020.  
Po nabití účinnosti tohoto opatření se ruší Opatření děkana č. 4/2019. 
 
 

 
 
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.  
děkan FROV JU 
 


