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OPATŘENÍ DĚKANA O STANOVENÍ POPLATKŮ
SPOJENÝCH SE STUDIEM VE STUDIJNÍCH
PROGRAMECH USKUTEČŇOVANÝCH V ČESKÉM
JAZYCE PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/08
V souladu s opatřením rektora JU č. R 82 ze dne 18. dubna 2007 stanovuji:

1.
studentům, kteří studují v bakalářském nebo magisterském studijním programu
déle,
než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok, poplatek za studium, který
činí
9 000,- Kč (slovy devět tisíc korun českých) za každých dalších započatých šest měsíců
studia. Do rozhodné doby pro vyměření poplatku se započítává též celá doba takového
předchozího studia v bakalářských a magisterských studijních programech, které nebylo řádně
ukončeno podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona a ve kterém byl student zapsán ke dni 1.
ledna 1999 nebo kdykoliv později, a to na základě evidence studia v celostátní matrice
studentů vysokých škol ČR. Nezapočítává se však doba takovéhoto neúspěšného ukončeného
studia, pokud bylo ukončeno dříve, než student úspěšně (ve smyslu § 45 odst. 3, nebo § 46
odst. 3, zákona) ukončil jiný studijní program než ten, ve kterém právě překročil standardní
dobu studia zvětšenou
o jeden rok;

2.
studentům, kteří již absolvovali bakalářský nebo magisterský studijní program
a studují v dalším bakalářském nebo magisterském programu, roční poplatek
za studium, který činí 3 000,- Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý započatý
akademický rok studia;

3.
splatnost poplatků je určena výměrem, který vydává děkan a který je doručen
studentovi, přičemž lhůta splatnosti poplatku musí být určena nejméně 90 dnů po doručení
výměru.
Student může poplatek uhradit:
a) složením hotovosti v pokladně ekonomického oddělení TF JU,
b) složenkou typu A (variabilní symbol 5009),

c) převodem na účet TF JU č. 30007-6036231/0710 vedený u ČNB Č. Budějovice
(variabilní symbol 5009).
Vyrovnání a kontrola úhrady platby bude provedena v termínu stanoveném na výměru, u
absolventů v daném akademickém roce nejpozději týden před dnem promoce. Nebude-li
úhrada zaplacena bude fakulta vymáhat pohledávku soudní cestou.

4.
Student, který žádá o přezkoumání rozhodnutí o výměru poplatků za studium
musí tuto žádost s patřičnými podklady odeslat nejpozději ve lhůtě 30 dnů od doručení
písemnosti.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2007
doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D., děkan TF JU

