
I. ÚDAJE O PŘEDMĚTNÉM ROZHODNUTÍ

ze dne:Rozhodnutí č.j.:

II. OSOBNÍ ÚDAJE
Os. č.:Jméno:Příjmení:

Datum narození:Titul(y):
Trvalé bydliště:
Kontaktní adresa: 

E-mail:Telefon:

III. ÚDAJE K ODVOLÁNÍ / ŽÁDOSTI
a) namítám neoprávněnost vyměření poplatku:

žádám o:b)
Zdůvodnění:

[1] Sociální - tíživá sociální situace - hmotná nouze
[2] Sociální - tíživá sociální situace - poživatel přídavku na dítě
[3] Sociální - jednostranné / oboustranné osiření do 26 let věku studenta
[4] Sociální - nadstandardní nutná péče o vlastní nebo osvojené dítě/rodič do tří let věku dítěte
[5] Sociální - nutná osobní péče o invalidní nebo dlouhodobě nemocnou osobu
[6] Zdravotní - zdravotní postižení trvalé
[7] Zdravotní - specifické potřeby studenta
[8] Zdravotní - dlouhodobá hospitalizace nebo vážná nemoc (v době aktuálního studia)
[9] Studijní - vynikající studijní výsledky (vážený studijní průměr za dosavadní dobu studia do 1,20 včetně, a současně za  
každý uzavřený semestr je získáno minimálně 30 kreditů za semestr a jsou klasifikovány minimálně 4 předměty za semestr)     
[10] Studijní - zahraniční studijní pobyt na min. 2 semestry, pokud vyslaný student neměl přerušeno studium
[11] Studijní - zápis do 1. ročníku před začátkem akademického roku; (červen/červenec/srpen)
[12] Studijní - přerušení studia během období, na které byl vyměřen poplatek
[13] Studijní - úspěšné absolvování studia po začátku příslušného vyměřovacího období (do 1 měsíce/do 2 měsíců/3 měsíců)
[14] Studijní - zanechání studia podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona, nebo ukončení pro nesplnění požadavků §56 odst. 1 písm. 
b) zákona, po začátku příslušného vyměřovacího období (do 14 dnů/do 1 měsíce/do 2 měsíců/3 měsíců)
[15] Studijní - souběh poplatků za delší studium ve stejném vyměřovacím období nebo v jeho části (0-100% délky překryvu)
[16] Studijní - organizační důvody na straně fakulty nebo ČVUT, které student nemůže ovlivnit
[17] Studijní - započtení neúspěšného magisterského (nikoli navazujícího magisterského) studia do poplatku v bakalářském i 
dalším magisterském studijním programu

Přiložte potvrzení o rozhodných skutečnostech. 
Připojené doklady:

       PodpisDatum

© ČVUT v Praze, Design ČVUT v Praze, VICČVUT-CZ-ZPRP-2018.1

ODVOLÁNÍ / ŽÁDOST PROTI ROZHODNUTÍ 
O VYMĚŘENÍ POPLATKU ZA STUDIUM

Rozložení na splátkyOdložení splatnostiProminutíSnížení
Ano Ne

1/2

Doplňující text:

[18] Studijní - započtení předchozího neúspěšného studia v případě, že neúspěšný student následně úspěšně ukončil studijní 
program stejného typu na soukromé, státní, nebo VŠ v zahraničí



V. NÁVRH ROZHODNUTÍ (REKTOR(KA))

○ Poplatek prominout○ Potvrdit rozhodnutí

Rozložit na splátky: 1. _____________ ____________ Kč○○ Snížit částku na: _____________________ Kč

2. _____________ ____________ Kč○ Odložit splatnost do: __________________

○ Zrušit rozhodnutí

PodpisDatum

3. _____________ ____________ Kč

4. _____________ ____________ Kč

IV.VYJÁDŘENÍ DĚKANA(KY) K ODVOLÁNÍ A ŽÁDOSTI

PodpisDatum
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