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Úkony spojené s ukončením studia
na Univerzitě Palackého v Olomouci

I. Úvodní ustanovení

Metodický pokyn rektora o úkonech spojených 
s ukončením studia na Univerzitě Palackého v Olo-
mouci upravuje v souladu s ustanoveními § 56 
odst. 1 a § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpi-
sů, se základními zásadami činnosti správních or-
gánů ve smyslu části první, hlavy druhé, zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se Studijním a zkušebním řá-
dem Univerzity Palackého v Olomouci, postup stu-
dijních oddělení, proděkanů pro studijní záležitosti, 
děkanů příslušných fakult a rektora Univerzity Pa-
lackého v Olomouci v souvislosti s ukončením studia 
studentů Univerzity Palackého v Olomouci.

II. Účel a působnost metodického pokynu

1. Účelem tohoto metodického pokynu rekto-
ra (dále jen „MP“) je stanovení závazného 
postupu příslušných zaměstnanců studijních od-
dělení, proděkanů pro studijní záležitosti (dále 
jen „proděkan“) a děkanů příslušných fakult, 
příslušných zaměstnanců úseku prorektora pro 
studij ní záležitosti a rektora Univerzity Palac-
kého v Olomouci (dále jen „rektor“ a „UP“) při 
ukončování studia studentů UP, který je v soula-
du se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých ško-
lách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon“) a se základními zásadami 
činnosti správních orgánů ve smyslu části prv-
ní, hlavy druhé, zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů a se Studijním 
a zkušebním řádem Univerzity Palackého v Olo-
mouci ze dne 1. července 2011 (dále jen „stávající 
SZŘ UP“). 

2. Tento MP má dále za cíl co nejvíce sjednotit postu-
py studijních oddělení fakult UP v řízení o ukon-
čení studia tak, aby postupy v řízení i rozhodnutí 
o ukončení studia byly v souladu se zákonem, zá-
kladními zásadami činnosti správních orgánů 
a vnitřními předpisy UP, čímž dojde ke snížení 
procesních pochybení UP v řízeních o ukončení 
studia a v důsledku této skutečnosti i k eliminaci 
neúspěchu UP v případném soudním sporu. 

3. Postup dle tohoto MP se nepoužije, pokud se 
ukončuje studium podle ust. § 56 odst. 1 písm. c) 
zákona, tj. při odnětí akreditace studijnímu pro-
gramu a ust. § 56 odst. 1 písm. d) zákona, tj. při 
zániku akreditace studijního programu oznáme-
ním vysoké školy o zrušení studijního programu 
nebo uplynutím doby, na kterou byla akreditace 
udělena.

III. Důvody ukončení studia

1. V souladu s ust. čl. 28 stávajícího SZŘ UP rozhod-
ne děkan o ukončení studia z důvodu nesplnění 
požadavků vyplývajících ze studijního programu 
a studijního a zkušebního řádu podle § 56 odst. 
1 písm. b) zákona, jestliže student bakalářského, 
magisterského či navazujícího magisterského stu-
dia:
a) nesplnil povinnosti spočívající v získání sta-

noveného počtu kreditů za akademický rok, 
popř. blok či etapu studia,

b) nesplnil studijní povinnosti vyplývající z opa-
kovaně zapsaného předmětu,

c) se nezapsal do studia po přerušení studia,
d) nesložil státní závěrečnou zkoušku za podmí-

nek stanovených v článku 25 stávajícího SZŘ 
UP nebo neobhájil závěrečnou práci,

e) neukončil studium během maximální doby 
studia.

IV. Zahájení řízení o ukončení studia

1. V souladu s ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona jest-
liže studijní oddělení zjistí, že jsou splněny pod-
mínky pro zahájení řízení o ukončení studia, tj. 
že student nesplnil požadavky vyplývající ze 
studijního programu a studijního a zkušebního 
řádu (dále jen „studijní povinnosti“), čímž napl-
nil některý důvod pro ukončení studia uvedený 
v ust. čl. 28 stávajícího SZŘ UP, zahájí v souladu 
s ust. čl. 49 stávajícího SZŘ UP bezodkladně říze-
ní o ukončení studia, nejpozději však do 2 měsíců 
od provedení kontroly studia podle ust. čl. 9 stá-
vajícího SZŘ UP.

2. Za účelem splnění povinnosti uložené děkanovi 
v ust. čl. 49 odst. 2 stávajícího SZŘ UP uvědomí stu-
dijní oddělení o zahájení řízení o ukončení studia 
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studenta buď ústně postupem dle ust. čl. V. tohoto 
MP (dále jen „Ústní oznámení“) či písemně postupem 
dle ust. čl. VI. tohoto MP (dále jen „Písemné ozná-
mení“) (dále společně jen „Oznámení o zahájení ří-
zení“). 

3. Je-li řízení o ukončení studia zahajováno s tvz. 
mezifakultním studentem, tj. se studentem, kte-
rý v rámci studia, jež je mu ukončováno, studu-
je na dvou fakultách, zahajuje řízení ta fakulta, 
na níž byl student imatrikulován a která současně 
vede jeho studijní agendu.

4. Za den zahájení řízení o ukončení studia se pova-
žuje den, v němž příslušný zaměstnanec studijní-
ho oddělení sdělil studentovi postupem dle ust. 
čl. V. tohoto MP skutečnost, že je s ním zahájeno 
řízení o ukončení studia nebo den, v němž došlo 
k doručení Písemného oznámení studentovi po-
stupem dle ust. čl. VI. tohoto MP. 

5. Dle ust. § 63 odst. 3 písm. c) zákona, je student 
povinen dostavit se na předvolání rektora, dě-
kana nebo jimi pověřeného zaměstnance vysoké 
školy k projednání otázek týkajících se průběhu 
studia nebo ukončení studia. Dle ust. čl. 5 odst. 1 
písm. a) stávajícího SZŘ UP je student při zajišťo-
vání studijní agendy povinen poskytovat potřeb-
nou součinnost, zejména dostavovat se na výzvu 
na studijní oddělení.

6. V souladu s ust. § 63 odst. 3 písm. c) zákona 
a ust. čl. 5 odst. 1 písm. a) stávajícího SZŘ UP 
může být student za účelem sdělení Ústního 
oznámení či převzetí Písemného oznámení 
vyzván zásadně prostřednictvím e-mailu pří-
slušným zaměstnancem studijního oddělení 
k to mu, aby se dostavil na studijní oddělení. 
V takovém případě zadá příslušný zaměstnanec 
studijního oddělení požadavek na automatické 
potvrzení přečtení e-mailu studentem. Výzvu 
lze krom e-mailové adresy UP určené pro úřední 
komunikaci, která je studentovi dle ust. čl. 5 odst. 
2 stávajícího SZŘ UP vygenerována po jeho zápisu 
do studia, zaslat zároveň na jeho soukromou 
e-mailovou adresu, je-li tato uvedena v IS STAG 
či jinak příslušnému zaměstnanci studijního 
oddělení známa. Studenta lze vyzvat též tele fo-
nicky.

7. Nedostaví-li se student na výzvu podle ust. odst. 
5 tohoto článku či neposkytne-li další potřebnou 
součinnost předvídanou ust. čl. 5 stávajícího SZŘ 
UP, lze se studentem zahájit disciplinární říze-
ní pro porušení povinnosti stanovené vnitřním 
předpisem UP.

V. Ústní oznámení 

1. Sdělení Ústního oznámení provádí příslušný za-
městnanec studijního oddělení. O skutečnosti, že 
studentovi bylo řádně oznámeno zahájení říze-
ní o ukončení studia, vyhotovuje příslušný za-
městnanec studijního oddělení protokol (dále jen 

„Protokol“). Doporučený vzor Protokolu obsahuje 
Příloha č. 1 tohoto MP. 

2. Při osobním jednání, při němž má být studento-
vi sděleno Ústní oznámení, musí být studentovi 
poskytnuty stejné informace, které by obsahova-
lo Písemné oznámení. Sdělení Ústního oznámení 
má účinky doručení Písemného Oznámení, tzn. že 
dnem sdělení Ústního oznámení je zahájeno řízení 
o ukončení studia.

3. Z Protokolu musí být patrná skutečnost, že stu-
dent byl poučen o možnosti vyjádřit se k Ústní-
mu oznámení, a to na místě do Protokolu nebo 
ve lhůtě k podání Vyjádření dle ust. čl. VI. odst. 
3 tohoto MP. Den sdělení Ústního oznámení se 
do lhůty k podání Vyjádření nezapočítává.

4. Student může po sdělení Ústního oznáme-
ní na místě do Protokolu uvést, že se práva 
na podání Vyjádření vzdává. Tato skutečnost 
se uvede do Protokolu, přičemž své prohlášení 
o vzdání se práva je student povinen podepsat, ji-
nak se ke vzdání se tohoto práva nepřihlíží a lhůta 
pro podání Vyjádření je zachována. 

5. V případě, že se student práva na podání Vyjád-
ření vzdá, pokračuje se v řízení o ukončení studia 
bez toho, aniž by bylo potřeba vyčkat uplynutí 
lhůty určené k podání Vyjádření. 

6. Protokol podepisuje student, s nímž se řízení 
o ukončení studia zahajuje a zaměstnanec studij-
ního oddělení, který studentovi Ústní oznámení 
sdělil. 

7. V případě, že student odmítne Protokol podepsat, 
musí být Protokol podepsán rovněž jiným přítom-
ným zaměstnancem UP, jehož přítomnost zaměst-
nanec studijního oddělení, který provádí Ústní 
oznámení, zajistí. Jiným zaměstnancem může být 
jakýkoli zaměstnanec UP.

8. K podpisu Protokolu nesmí být student nucen. 
Zaměstnanec studijního oddělení, který provádí 
Ústní oznámení, poznamená do Protokolu sku-
tečnost, že student odmítnul Protokol podepsat. 
Požádá-li o to student, poznamená též důvod, pro 
který student odmítnul Protokol podepsat.

9. Odmítnutí studenta podepsat Protokol nemá vliv 
na zahájení řízení, se zahájením řízení byl student 
seznámen ústně.

10. Protokol je součástí osobního studijního spisu 
studenta (dále jen „spis“). Na žádost studenta pří-
slušný zaměstnanec studijního oddělení vyhotoví 
kopii Protokolu. 

VI. Písemné oznámení 

1. Nebylo-li studentovi sděleno Ústní oznámení po-
dle ust. čl. V. tohoto MP, lze Písemné oznámení 
podle Přílohy č. 2 tohoto MP předat studentovi 
přímo na studijním oddělení. Pro ten účel vyho-
toví příslušný zaměstnanec studijního oddělení 
2 stejnopisy Písemného oznámení. Jeden stejno-
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pis Písemného oznámení založí do spisu, druhý 
předá studentovi. Na ten stejnopis, který se založí 
do spisu studenta, poznačí příslušný zaměstna-
nec studijního oddělení číslo OP studenta, popř. 
průkazu studenta a údaj o datu předání Písemné-
ho oznámení studentovi. 

2. U zahraničních studentů lze identitu ověřit zá-
sadně na základě údajů uvedených v jejich výka-
zu o studiu či průkazu studenta, podpůrně pak 
na základě údajů uvedených v povolení k trva-
lému pobytu. Tento stejnopis zahraniční student 
podepisuje. 

3. Nebylo-li Písemné oznámení studentovi předáno 
přímo na studijním oddělení, lze Písemné ozná-
mení studentovi zaslat.

4. V souladu s ust. čl. 49 odst. 2 stávajícího SZŘ UP 
musí Písemné oznámení obsahovat vymezení 
předmětu řízení a podstatné okolnosti, které jsou 
důvodem řízení. 

5. V Písemném oznámení musí být student poučen 
o tom, že se může seznámit na studijním odděle-
ní se všemi podklady vedenými v jeho osobním 
studijním spisu a do 7 dnů od doručení Písemné-
ho oznámení zaslat děkanovi své písemné vyjád-
ření k Písemnému oznámení (dále jen „Vyjádření“ 
a „lhůta k Vyjádření“)

6. Písemné oznámení podepisuje vždy děkan.
7. V rámci lhůty k vyjádření je student oprávněn 

nahlížet do spisu zásadně v úředních hodinách 
studijního oddělení. Studentova manipulace se 
spisem za účelem získání neoprávněného prospě-
chu či výhody nebo s cílem způsobit jinému ško-
du či jinou újmu bude v souladu s ust. čl. 54 odst. 
2 písm. c) stávajícího SZŘ UP posuzována jako 
důvod pro zahájení disciplinárního řízení. Dle 
ust. čl. 49 odst. 3 stávajícího SZŘ UP uplynutím 
lhůty k Vyjádření není dotčeno právo studenta se 
k věci vyjadřovat až do okamžiku pravomocného 
skončení řízení.

8. Písemné oznámení není potřeba doručit studento-
vi do vlastních rukou, avšak za účelem možnosti 
ověření dodržení lhůty k podání Vyjádření musí 
být Písemné oznámení studentovi doručeno ta-
kovým způsobem, aby způsob doručení umožňo-
val s jistotou stanovit, kdy k doručení Písemného 
oznámení došlo. 

9. Písemné oznámení se považuje za doručené dnem 
převzetí zásilky s Písemným oznámením, dnem 
odepření zásilku převzít nebo uplynutím úložní 
lhůty stanovené držitelem poštovní licence. 

10. Ke stejnopisu Písemného oznámení založeném ve  
spisu pevně připojí příslušný zaměstnanec studij-
ního oddělení potvrzení o jeho doručení. 

11. Pokud student nesplní svou povinnost dle ust. 
čl. 5 odst. 1 písm. b) SZŘ UP, tj. bez zbytečného 
prodlení neoznámí studijnímu oddělení změny 
týkající se jeho pobytu (včetně plánovaného stu-
dijního pobytu nebo zahraniční mobility v délce 
alespoň jednoho měsíce) a zásilka s Písemným 

oznámením se vrátí s poznámkou adresát nezná-
mý (nezdržuje se na této adrese), uloží se Písemné 
oznámení na studijním oddělení a současně stu-
dijní oddělení vyvěsí sdělení o uložení Písemného 
oznámení na elektronickou úřední desku fakulty. 

12. Text sdělení o uložení Písemného oznámení musí 
obsahovat údaj o jménu a příjmení studenta, s nímž 
se řízení o ukončení studia zahajuje, číslo jednací, 
datum vyhotovení písemnosti, místo a datum ulo-
žení písemnosti. Vzor sdělení o uložení Písemného 
oznámení obsahuje Příloha č. 3 tohoto MP.

13. Osmý den po vyvěšení sdělení o uložení Písem-
ného oznámení se považuje za den jeho doruče-
ní. Den vyvěšení sdělení o uložení Písemného 
oznámení se do vývěsní lhůty nezapočítává. Údaj 
o datu vyvěšení a sejmutí sdělení o uložení Písem-
ného oznámení z úřední desky vyznačí příslušný 
zaměstnanec studijního oddělení na stejnopis Pí-
semného oznámení, který založí do spisu.

VII. Vyjádření k Oznámení o zahájení řízení

1. Lhůta k podání Vyjádření počíná studentovi běžet 
prvním dnem po doručení Písemného oznámení. 
Den doručení Písemného oznámení se do lhůty 
k podání Vyjádření nezapočítává.

2. Lhůta k podání Vyjádření je zachována, je-li v po-
slední den lhůty k Vyjádření předána držiteli poš-
tovní licence k přepravě. 

3. V pochybnostech se lhůta považuje za zachova-
nou, dokud se neprokáže opak.

4. Je-li studentovo písemné Vyjádření doručeno fa-
kultě prostřednictvím poštovního doručovatele, 
musí být obálka k písemnému Vyjádření studenta 
pevně připojena. Podal-li student písemné Vyjád-
ření osobně, musí být skutečnost osobního podání 
i datum podání na písemnosti vyznačeny.

VIII. Postup v řízení po učinění 
Oznámení o zahájení řízení

1. Za předpokladu, že student na místě do Proto-
kolu podal Vyjádření dle ust. čl. V. odst. 3 tohoto 
MP nebo se ve lhůtě určené k podání Vyjádření 
písemně k Oznámení vyjádřil dle ust. čl. VI. odst. 
4 tohoto MP, předá příslušný zaměstnanec studij-
ního oddělení Vyjádření proděkanovi. Proděkan 
příslušnému zaměstnanci studijního oddělení pí-
semně sdělí, jakým způsobem se vypořádal s ná-
mitkami, které student ve Vyjádření uvedl (dále jen 
„vypořádání námitek“) a zda má příslušný zaměst-
nanec studijního oddělení připravit návrh rozhod-
nutí o ukončení studia nebo rozhodnutí, kterým se 
řízení o ukončení studia zastavuje z důvodu sku-
tečností, které student ve Vyjádření uvedl. 

2. Vypořádání námitek studenta k Oznámení o za-
hájení řízení je součástí odůvodnění rozhodnutí 
o ukončení studia. 
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3. Pokud student na místě do Protokolu neuvedl ani 
ve lhůtě určené k podání Vyjádření nezaslal ani 
ústně nesdělil své Vyjádření nebo se práva na po-
dání Vyjádření vzdal, připraví příslušný zaměst-
nanec studijního oddělení (s ohledem na důvod 
ukončení studia) návrh rozhodnutí o ukončení 
studia dle příslušné Přílohy tohoto MP. 

4. Pokud student poté, co mu bylo sděleno Ústní 
oznámení či doručeno Písemné oznámení pro-
hlásí, že studia, o jehož ukončení se řízení vede, 
zanechává ve smyslu ust. § 56 odst. 1 písm. a) zá-
kona, vyhotoví příslušný zaměstnanec studijní-
ho oddělení rozhodnutí, jímž se zastavuje řízení 
o ukončení studia po doručení studentova prohlá-
šení o zanechání studia. 

5. Prohlášení o zanechání studia ve smyslu ust. § 56 
odst. 1 písm. a) zákona může student písemně uči-
nit kdykoli v průběhu řízení o ukončení studia, 
a to až do okamžiku nabytí právní moci rozhod-
nutí o ukončení studia. 

6. V případě, že fakulta obdrží prohlášení studenta 
o zanechání studia poté, co již bylo řízení o ukon-
čení studia zahájeno, vydá fakulta studentovi po-
tvrzení o obdržení prohlášení o zanechání studia 
a zastaví řízení o ukončení studia. Vzor písemnos-
ti obsahující jak potvrzení o obdržení prohlášení 
o zanechání studia, tak rozhodnutí o zastavení 
řízení o ukončení studia obsahuje Příloha č. 5 to-
hoto MP. 

7. Potvrzením o obdržení prohlášení o zanechání 
studia s rozhodnutím o zastavení řízení o ukon-
čení studia není potřeba doručovat studentovi 
do vlastních rukou.

8. K prohlášení o zanechání studia poté, co rozhod-
nutí o ukončení studia nabylo právní moci se 
nepřihlíží. O skutečnosti, že se k takovému pro-
hlášení o zanechání studia nepřihlíží, není studij-
ní oddělení povinno studenta informovat.

9. Učinil-li student prohlášení o zanechání studia dle 
ust. § 56 odst. 2 zákona je dnem ukončení studia 
den, kdy bylo na fakultu nebo UP doručeno stu-
dentovo písemné prohlášení o zanechání  studia. 

IX. Žádost o výjimečné prominutí 
povinnosti studenta

1. Podal-li student v souladu s ust. čl. 53 odst. 1 stá-
vajícího SZŘ UP žádost o výjimečné prominutí 
povinnosti studenta (dále jen „žádost o výjimku“ 
nebo „výjimka“) před zahájením řízení o ukončení 
studia, tj. před sdělením Ústního oznámení či do-
ručením Písemného oznámení, rozhodne děkan 
o výjimce samostatným rozhodnutím. 

2. V souladu se stávajícím SZŘ UP žádosti o výji-
mečné prominutí povinnosti studenta může svým 
rozhodnutím vyhovět pouze děkan se souhlasem 
rektora s tím, že proti rozhodnutí o takové žádosti 
nelze podat žádost o přezkum. 

3. V případě, že rektor s udělením výjimky souhlasí, 
vyjádří svůj souhlas zpravidla tím způsobem, že 
na rozhodnutí děkana o výjimce opatřeném úřed-
ním razítkem fakulty a podepsaném děkanem 
připojí k předepsanému textu „Souhlasím s roz-
hodnutím“ datum a svůj podpis.

4. V případě, že rektor s udělením výjimky nesou-
hlasí, vyjádří svůj nesouhlas zpravidla tím způso-
bem, že na rozhodnutí děkana o žádosti o výjimce 
svůj podpis nepřipojí. 

5. Bylo-li již řízení o ukončení studia zahájeno sděle-
ním Ústního oznámení nebo doručením Písemné-
ho oznámení, může student v souladu s ust. čl. 53 
odst. 2 stávajícího SZŘ UP podat děkanovi písem-
nou žádost o výjimku jen ve lhůtě k Vyjádření. 
Děkan buď se souhlasem rektora rozhodnutím 
výjimku udělí a řízení o ukončení studia rozhod-
nutím zastaví nebo žádost o výjimku zamítne, 
což může učinit přímo v rozhodnutí o ukončení 
 studia. 

6. K žádosti o výjimku, která byla podána po lhůtě 
k Vyjádření, avšak ještě před vydáním rozhodnutí 
o ukončení studia, lze přihlédnout pouze tehdy, 
pokud student tuto lhůtu zmeškal ze závažných 
důvodů. K žádosti o výjimku, která byla podána 
po vydání rozhodnutí o ukončení studia, se nepři-
hlíží. 

7. V souladu s ust. čl. 53 odst. 3 stávajícího SZŘ UP 
není proti rozhodnutí o žádosti o výjimku možno 
podat rektorovi žádost o přezkum. 

X. Náležitosti rozhodnutí o ukončení studia

1. Rozhodnutí o ukončení studia musí obsahovat 
údaje o:
a) datu vydání rozhodnutí a číslo jednací,
b) jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště studenta,
c) výrok o ukončení studia, 
d) fakultě, studijním programu a jeho číselném 

kódu, oboru (popř. oborech) v rámci studijní-
ho programu, datu zápisu do studia,

e) příslušných ustanovení právních předpisů (tj. 
zákona a SZŘ UP, popř. vnitřní normy fakul-
ty), podle nichž bylo rozhodnuto.

2. Rozhodnutí o ukončení studia musí dále obsaho-
vat: 
a) odůvodnění, v němž musí být uveden skutko-

vý stav, který byl zjištěn, 
b) důkazy, na základě kterých bylo ke zjištění 

skutkového stavu dospěno, 
c) právní úvahy, kterými byl děkan veden při 

rozhodnutí ve věci podle aplikovaných práv-
ních předpisů, resp. jak byla věc posouzena 
po právní stránce, 

d) údaj o tom, zda a kdy student podal Vyjádření, 
popř. že se student práva na podání Vyjádření 
vzdal, a jak byly tyto námitky vypořádány, to 
vše v logické návaznosti.
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3.  Rozhodnutí o ukončení studia (i v případě, že ob-
sahuje výrok, jímž děkan zamítá žádost studenta 
o výjimku) musí obsahovat poučení o možnosti 
podat žádost o přezkoumání rozhodnutí a o lhů-
tě, v níž může být tato žádost podána.

4. Rozhodnutí o ukončení studia musí být opatřeno 
úředním razítkem příslušné fakulty. 

5.  Rozhodnutí o ukončení studia podepisuje vždy 
děkan.

6. Pokud rozhodnutí o ukončení studia neobsahuje 
minimální náležitosti uvedené výše v odst. 1-5 
nebo pokud z odůvodnění logicky nevyplývá, 
z jakých důvodů bylo rozhodnuto o ukončení 
studia za použití příslušných ustanovení zákona 
a SZŘ UP, popř. též vnitřní normy fakulty, není 
rozhodnutí o ukončení studia přezkoumatelné 
rektorem, popř. též soudem.

7. V případě, že student podá v souladu s ust. § 68 
odst. 4 zákona proti rozhodnutí o ukončení studia 
rektorovi žádost o přezkum a rektor v rámci říze-
ní o přezkoumání rozhodnutí o ukončení studia 
shledá, že rozhodnutí je nepřezkoumatelné, roz-
hodnutí o ukončení studia zruší a věc vrátí děka-
novi k dalšímu řízení.

XI. Doručování Rozhodnutí

1. Rozhodnutí o ukončení studia děkan vydá-
vá zpravidla nejdříve první den následující 
po uplynutí lhůty určené k Vyjádření a příslušný 
zaměstnanec studijního oddělení studentovi ode-
sílá nejdříve po 10ti kalendářních dnech ode dne 
doručení Oznámení. 

2. V souladu s ust. § 68 odst. 3 zákona musí být roz-
hodnutí o ukončení studia doručeno studentovi 
do vlastních rukou. Rozhodnutí může student též 
osobně převzít na studijním oddělení. 

3. Vzdal-li se student práva na podání Vyjádření, 
může děkan vydat rozhodnutí o ukončení studia 
ihned poté, co se student práva na podání Vyjá-
dření vzdal. Příslušný zaměstnanec studijního 
oddělení v takovém případě může rozhodnutí 
o ukončení studia studentovi osobně předat či 
odeslat týž den.

4. Při osobním převzetí rozhodnutí o ukončení stu-
dia poznačí příslušný zaměstnanec studijního od-
dělení na stejnopis rozhodnutí o ukončení studia, 
který se zakládá do spisu, číslo OP studenta, popř. 
průkazu studenta a údaj o datu předání rozhod-
nutí o ukončení studia; u zahraničních studen-
tů lze identitu ověřit zásadně na základě údajů 
uvedených v jejich výkazu o studiu či průkazu 
studenta, podpůrně pak na základě údajů uvede-
ných v povolení k trvalému pobytu. Na stejnopis 
rozhodnutí o ukončení studia, který se zakládá 
do spisu, student připojí pod své identifikační 
údaje svůj podpis.

5. Rozhodnutí o ukončení studia se doručuje na do-
ručovací adresu studenta uvedenou v elektro-

nické evidenci studia na UP, IS STAG. Požádá-li 
student ústně na studijním oddělení či písemně 
(postačí prostřednictvím e-mailu) v průběhu ří-
zení o ukončení studia o doručování na jinou ad-
resu, než jaká je uvedena v IS STAG, doručuje se 
na tuto adresu. 

6. Rozhodnutí o ukončení studia může být doruče-
no i zmocněnci, kterému student za účelem pře-
vzetí rozhodnutí o ukončení studia udělil plnou 
moc. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

7. Za účelem vyznačení právní moci na rozhodnutí 
o ukončení studia, musí být rozhodnutí o ukon-
čení studia studentovi doručeno takovým způ-
sobem, který umožňuje s jistotou prohlásit, kdy 
k doručení rozhodnutí o ukončení studia došlo. 
Potvrzení o doručení rozhodnutí o ukončení stu-
dia musí být pevně připojeno ke stejnopisu roz-
hodnutí o ukončení studia založeném ve  spisu 
studenta. 

XII. Žádost o přezkoumání rozhodnutí 
o ukončení studia

1. Podá-li v souladu s ust. § 68 odst. 4 prostřednic-
tvím děkana student ve lhůtě 30 dnů od doručení 
rozhodnutí o ukončení studia žádost o přezkum 
rozhodnutí o ukončení studia, postoupí příslušný 
pracovník studijního oddělení do 14 kalendářních 
dnů od doručení žádosti o přezkum příslušnému 
zaměstnanci úseku prorektora pro studijní záleži-
tosti UP tuto žádost včetně všech jejich příloh, a to 
společně s písemným odůvodněným vyjádřením 
děkana k žádosti o přezkum a spisem studenta. 
Odůvodnění vyjádření děkana musí obsahovat 
uvedení údaje o tom, zda navrhuje žádosti o pře-
zkum vyhovět či nevyhovět a z jakého důvodu.

2. Podal-li student žádost o přezkum prostřednic-
tvím poštovního doručovatele, musí být obálka, 
v níž byla žádost doručena, připojena pevně k žá-
dosti o přezkum.

3. Podal-li student žádost o přezkum na studij-
ním oddělení či na úseku prorektora pro studij-
ní záležitosti osobně, poznačí se tato skutečnost 
na žádost o přezkum společně s datem osobního 
podání žádosti.

4. Podal-li student žádost o přezkum přímo pro-
střednictvím úseku prorektora pro studijní zá-
ležitosti, vyrozumí o této skutečnosti příslušný 
zaměstnanec úseku prorektora pro studijní zále-
žitosti obratem prostřednictvím e-mailu vedou-
cí(ho) studijního oddělení. Na žádost vedoucí(ho) 
studijního oddělení zašle příslušný zaměstnanec 
úseku prorektora pro studijní záležitosti k rukám 
vedoucí(ho) studijního oddělení též scan studen-
tovy žádosti o přezkum s případnými přílohami

5. Nejpozději následující pracovní den od doručení 
žádosti o přezkum rozhodnutí o ukončení studia 
odešle příslušný zaměstnanec úseku prorektora 
pro studijní záležitosti písemnou žádost o písem-
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né vyjádření děkana fakulty k žádosti o přezkum 
a o postoupení spisu.

6. Žádost o písemné vyjádření děkana k žádosti 
o přezkum zasílá příslušný zaměstnanec úseku 
prorektora pro studijní záležitosti k rukám vedou-
cí(ho) studijního oddělení společně s kopií stu-
dentovy žádosti o přezkum včetně jejich příloh. 

7. V případě, že byl k rukám vedoucí(ho) studijního 
oddělení již dříve zaslán scan žádosti o přezkum 
včetně příloh dle ust. odst. 4 tohoto článku, není 
potřeba kopii studentovy žádosti o přezkum včet-
ně jejich příloh zasílat v hmotné podobě postu-
pem dle ust. odst. 6 tohoto článku.

8. Vedoucí studijního oddělení zašle písemné vyjád-
ření děkana a postoupí spis příslušnému zaměst-
nanci úseku prorektora pro studijní záležitosti 
do 14ti kalendářních dnů ode dne doručení žádos-
ti o písemné vyjádření děkana a postoupení spisu.

9. Příslušný zaměstnanec studijního oddělení za-
šle na žádost (postačí žádost prostřednictvím 
e-mailu) příslušného zaměstnance úseku prorek-
tora pro studijní záležitosti obratem rozhodnutí 
o ukončení studia, popř. též Písemné oznámení 
v elektronické podobě, má-li jejich elektronickou 
podobu k dispozici. 

10. Pro náležitosti rozhodnutí o žádosti o přezkum 
rozhodnutí o ukončení studia platí obdobně ust. 
čl. X. odst. 1 a 2 tohoto MP.

11. Rozhodnutí o žádosti o přezkum rozhodnutí 
o ukončení studia musí být opatřeno úředním ra-
zítkem UP. 

12. Rozhodnutí o žádosti o přezkum rozhodnutí 
o ukončení studia podepisuje prorektor pověřený 
rektorem UP k administraci studijních záležitostí.

13. Pro doručování rozhodnutí o žádosti o přezkum 
rozhodnutí o ukončení studia platí obdobně ust. 
čl. XI. odst. 5 a 6 tohoto MP. 

XIII. Právní moc rozhodnutí o ukončení studia

1. Studentovi nelze v IS STAG vyznačit údaj o datu 
ukončení jeho studia na UP dříve, než rozhodnutí 
o ukončení studia nabude právní moci. 

2. Rozhodnutí o ukončení studia nabývá právní 
moci:
a) prvním dnem po marném uplynutí lhůty dle 

ust. § 68 odst. 4 zákona určené pro podání žá-
dosti o přezkum rozhodnutí o ukončení studia 
(tj. prvním dnem po uplynutí 30ti dnů od do-
ručení rozhodnutí o ukončení studia), přičemž 
den doručení rozhodnutí se do lhůty pro po-
dání žádosti o přezkum nezapočítává, nebo 

b) dnem, kdy se student vzdal práva na podání 
žádosti o přezkum rozhodnutí o ukončení stu-
dia, nebo

c) dnem doručení rozhodnutí rektora UP o žá-
dosti o přezkum rozhodnutí o ukončení studia 
studentovi do vlastních rukou.

3. S vyznačením data ukončení studia do IS STAG 
vyčká studijní oddělení nejméně 7 kalendářních 
dní od uplynutí lhůty pro podání žádosti o pře-
zkum rozhodnutí o ukončení studia. Nejbližší da-
tum, k němuž lze zpětně do IS STAG zaznamenat 
údaj o ukončení studia, je datum toho dne, který 
předcházel dni, k němuž rozhodnutí o ukončení 
studia nabylo právní moci dle odst. 2 tohoto člán-
ku nebo datum toho dne, který předcházel dni, 
v němž bylo na fakultu nebo rektorát UP doru-
čeno studentovo písemné prohlášení o zanechání 
studia. 

4. V případě marného uplynutí lhůty pro podání 
žádosti o přezkum rozhodnutí o ukončení studia 
vyznačí příslušný zaměstnanec studijního oddě-
lení na stejnopis rozhodnutí založeném ve  spise 
studenta údaj o tom, kdy rozhodnutí nabylo práv-
ní moci. 

5. V případě, že student podal žádost o přezkou-
mání rozhodnutí o ukončení studia, vyznačí údaj 
o tom, kdy rozhodnutí nabylo právní moci na stej-
nopis rozhodnutí o žádosti o přezkum založený 
ve spise studenta příslušný zaměstnanec úseku 
prorektora pro studijní záležitosti. 

6. Podal-li student ve lhůtě žádost o přezkum roz-
hodnutí o ukončení studia přímo rektorovi UP, 
avšak tato žádost byla rektorovi UP doručena až 
v době, kdy do IS STAG již byl poznamenán údaj 
o ukončení studia podle odst. 3. tohoto článku, 
postupuje příslušný zaměstnanec úseku prorekto-
ra dle ust. čl. XII. odst. 4 tohoto MP. 

7. Originál dokladu o doručení rozhodnutí o žá-
dosti o přezkoumání rozhodnutí o ukon-
čení studia připojí příslušný zaměstnanec 
úseku prorektora pro studijní záležitosti pevně 
ke stejnopisu rozhodnutí, které založí do spisu 
studenta. Kopii dokladu o doručení rozhodnutí 
o žádosti o přezkoumání rozhodnutí o ukončení 
studia připojí příslušný zaměstnanec úseku pro-
rektora pro studijní záležitosti pevně ke stejnopisu 
rozhodnutí o žádosti o přezkoumání rozhodnutí 
o ukončení studia, který zůstává založen v evi-
denci úseku prorektora pro studijní záležitosti.

8. Osobní spis studenta zašle příslušný zaměstna-
nec úseku prorektora pro studijní záležitosti zpět 
vedoucí(mu) studijního oddělení hned poté, co 
obdrží doklad o doručení rozhodnutí o žádosti 
o přezkum rozhodnutí o ukončení studia stu-
dentovi, a to společně se stejnopisem rozhodnutí 
o žádosti o přezkoumání rozhodnutí o ukončení 
studia opatřeným potvrzením o doručení dle odst. 
7 tohoto článku, nepožádá-li vedoucí studijního 
oddělení příslušného zaměstnance úseku pro-
rektora pro studijní záležitosti o dřívější vrácení 
spisu studenta (postačí žádost prostřednictvím e-
-mailu). 

9. V souladu s ust. § 57 odst. 5 písm. a) zákona zašle 
příslušný zaměstnanec studijního oddělení spo-
lečně s rozhodnutím o ukončení studia studen-
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tovi doklad o studiu nebo doklad o vykonaných 
zkouškách. Doklad o studiu může být vyhoto-
ven způsobem, jakým jej umožňuje vyhotovit IS 
STAG, tj. ve formě tzv. potvrzení o studiu. Doklad 
o vykonaných zkouškách může být vyhotoven 
ve formě přehledu údajů o studentovi dle údajů 
v IS STAG, tj. ve formě tzv. průběhu studia.

XIV. Společná ustanovení 

1. Pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázá-
no na lhůtu a připadne-li konec lhůty na sobotu, 
neděli či svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší 
příští pracovní den.

2. Za předpokladu, že se ukončuje studium podle 
ust. § 56 odst. 1 písm. e) zákona, tj. z důvodu vy-
loučení studenta ze studia pro disciplinární pře-
stupek, oznámení o zahájení řízení dle ust. čl. 49 
odst. 1 stávajícího SZŘ UP se studentovi neozna-
muje. Návrh disciplinární komise fakulty nebo 
disciplinární komise UP má povahu doporučení 
a je pro děkana nezávazný.

3. Umožňuje-li to organizace činnosti studijních od-
dělení, ukládají tito Písemná oznámení i rozhod-
nutí o ukončení studia i v elektronické podobě. 
Příslušní zaměstnanci úseku prorektora pro stu-
dijní záležitosti jsou povinni ukládat rozhodnutí 
o žádostech o přezkum rozhodnutí o ukončení 
studia i v elektronické podobě.

4. Umožňuje-li to organizace činnosti pracovišť UP, 
podklady a vyjádření si pracoviště UP zasílají mezi 
sebou elektronickou poštou, jinak v analogové po-
době vnitřní poštou UP. Ustanovení čl. XII. odst. 9, 
4 a XIII. odst. 3 tím nejsou dotčena.

5. Splnil-li student v souladu s ust. čl. 25 odst. 2 stá-
vajícího SZŘ UP všechny podmínky stanovené 
studijním oborem a popřípadě též směrnicí dě-
kana proto, aby mohl vykonat státní závěrečnou 
zkoušku včetně obhajoby diplomové či bakalář-
ské práce, vyznačí tuto skutečnost příslušný za-
městnanec studijního oddělení na pevné desky 
spisu společně s datem, kdy ke splnění takových 
podmínek došlo.

6. Všude tam, kde podle tohoto MP vykonává v prů-
běhu řízení o ukončení studia svou pravomoc 
děkan, může úkony děkana v řízení činit též pří-
slušný proděkan pověřený děkanem organizací 
záležitostí v oblasti studijních záležitostí studen-
tů, vyjma podpisu Písemného oznámení a roz-
hodnutí o ukončení studia. 

XV. Přechodná ustanovení

1. U studentů, kteří započali své studium na UP 
za účinnosti Studijního a zkušebního řádu Uni-
verzity Palackého v Olomouci ze dne 14.4.2005, 
č. A-6/2005 (dále jen „předchozí SZŘ UP“), avšak 
řízení o ukončení studia bylo zahájeno již za účin-
nosti stávajícího SZŘ UP, je pro určení toho, zda 
bude nesplnění studijních povinností vedoucí 
k zahájení úkonů spojených s ukončením studia 
posuzováno dle předchozího či stávajícího SZŘ 
UP, zásadně rozhodující ta okolnost, zda k nespl-
nění studijní povinnosti došlo za účinnosti před-
chozího či stávajícího SZŘ UP. 

2. V případě pochybností ohledně postupu v říze-
ní o ukončení studia postupují studijní oddělení 
v součinnosti s úsekem prorektora pro studijní zá-
ležitosti, který v případě potřeby konzultuje věc 
s Právním oddělením UP. 

3. Platí zásada, že v pochybnostech se zvolí postup, 
který je více ve prospěch studenta. 

XVI. Zrušovací ustanovení

1. Zrušuje se metodický pokyn rektora UP (MPR) 
č. B3-11/1-MPR ze dne 28. dubna 2011.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Vzory písemností obsažené v přílohách k tomuto 
MP mají doporučující charakter. 

2. Vzory rozhodnutí o ukončení studia obsažené 
v přílohách č. 7–14 k tomuto MP jsou doporučené 
pro vydání rozhodnutí u těch studentů, kteří za-
počali své studium na UP za účinnosti předchozí-
ho SZŘ UP a u nichž byl pro posouzení nesplnění 
studijních povinností vedoucích k zahájení úkonů 
spojených s ukončením studia použit předchozí 
SZŘ UP.

3. Nedodržení pokynů uvedených v tomto MP se 
považuje za porušení povinnosti vyplývajících 
z právních předpisů vztahujících se k vykonávané 
práci a řeší se dle ustanovení zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento MP nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
rektorem UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění 
na Úřední desce Univerzity Palackého v Olomou-
ci, tj. druhým dnem od nabytí platnosti.

V Olomouci dne 29. srpna 2012

 prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
 rektor 
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SEZNAM DOPORUČENÝCH VZORŮ PÍSEMNOSTÍ VYDÁVANÝCH V RÁMCI ŘÍZENÍ 
O UKONČENÍ STUDIA NA UP V AKADEMICKÉM ROCE 2011/2012

Příloha č. 1 Protokol o Oznámení o zahájení úkonů spojených s ukončením studia 

Příloha č. 2 Oznámení o zahájení úkonů spojených s ukončením studia

Příloha č. 3 Sdělení o uložení Písemného oznámení

Příloha č. 4 Potvrzení o obdržení Prohlášení o zanechání studia

Příloha č. 5 Rozhodnutí o zastavení řízení při obdržení prohlášení o zanechání studia

Příloha č. 6 Rozhodnutí, jímž se zastavuje řízení o ukončení studia na základě skutečností obsažených 
ve Vyjádření

Příloha č. 7 Rozhodnutí o ukončení studia pro nedostatek kreditů 

Příloha č. 8 Rozhodnutí o ukončení studia pro nesplnění opakovaně zapsaného předmětu

Příloha č. 9 Rozhodnutí o ukončení studia z důvodu nezapsání se do studia po ukončení přerušení studia

Příloha č. 10 Rozhodnutí o ukončení studia z důvodu nesložení státní závěrečné bakalářské zkoušky / 
neobhájení bakalářské práce 

Příloha č. 11 Rozhodnutí o ukončení studia z důvodu nesložení státní závěrečné magisterské zkoušky / 
neobhájení diplomové práce

Příloha č. 12 Rozhodnutí o ukončení studia z důvodu řádného neukončení  studia během maximální doby 
studia (Bc.)

Příloha č. 13 Rozhodnutí o ukončení studia z důvodu řádného neukončení studia během maximální doby 
studia (Mgr.).

Příloha č. 14 Rozhodnutí o ukončení studia z důvodu řádného neukončení studia během maximální doby 
studia (NMgr.)

Příloha č. 15 Rozhodnutí, jímž se žádosti o výjimku vyhovuje

Příloha č. 16 Rozhodnutí, jímž se žádosti o výjimku nevyhovuje

Příloha č. 17 Rozhodnutí, jímž se zastavuje řízení o ukončení studia z důvodu udělení výjimky

Příloha č. 18 Rozhodnutí, jímž se žádosti o výjimku nevyhovuje a studium se pro nedostatek kreditů 
ukončuje 

Příloha č. 19 Rozhodnutí, jímž se žádosti o výjimku nevyhovuje a studium se pro nesplnění opakovaně 
zapsaného předmětu ukončuje

Příloha č. 20 Rozhodnutí, jímž se žádosti o výjimku nevyhovuje a studium z důvodu nezapsání se do studia 
po ukončení přerušení studia ukončuje

Příloha č. 21 Rozhodnutí, jímž se žádosti o výjimku nevyhovuje a studium se z důvodu nesložení státní 
závěrečné bakalářské zkoušky / neobhájení bakalářské práce ukončuje

Příloha č. 22 Rozhodnutí, jímž se žádosti o výjimku nevyhovuje a studium se z důvodu nesložení státní 
závěrečné magisterské zkoušky / neobhájení diplomové práce ukončuje

Příloha č. 23 Rozhodnutí, jímž se žádosti o výjimku nevyhovuje a studium se z důvodu řádného 
neukončení  studia během maximální doby studia ukončuje (Bc.)

Příloha č. 24 Rozhodnutí, jímž se žádosti o výjimku nevyhovuje a studium se z důvodu řádného 
neukončení  studia během maximální doby studia ukončuje (Mgr.)

Příloha č. 25 Rozhodnutí, jímž se žádosti o výjimku nevyhovuje a studium se z důvodu řádného 
neukončení  studia během maximální doby studia ukončuje (NMgr.)
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-P íloha . 1- 
… 

… … 
         … 
         … 
 
 
 
K . j.: (…)   Vy izuje: (…)    V Olomouci dne (…)  
 
 
          
Protokol o oznámení zahájení úkon  spojených s ukon ením studia 
 
 
Jméno a p íjmení  zam stnance studijního odd lení: ………………………………………  
 
Jméno a p íjmení nezú astn né osoby  ….………………………………….. 
 
         
 
 Dnešního dne bylo ……………………………, studentce … Univerzity Palackého v 
Olomouci … formy studijního programu … …, oboru … … (dále jen “studium”)  ve smyslu 
ustanovení § 4 odst. 3 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , ústn  
oznámeno, že d kan … Univerzity Palackého v Olomouci hodlá ukon it její studium, a že jsou 
zahájeny úkony spojené s ukon ením jejího studia.  

D vodem pro zahájení úkon  spojených s ukon ením studia je skute nost, že studentka 
nesplnila požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního ádu dle ust. § 
56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších p edpis  
(zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis .  
  Studentka byla pou ena o právu seznámit se na studijním odd lení … Univerzity Palackého 
v Olomouci se všemi podklady vedenými v jejím osobním spisu a podat do sedmi dn  ode dne sd lení 
tohoto oznámení písemné vyjád ení d kanovi fakulty. 
 
 Studentka byla pou ena o tom, že v p ípad  podání vyjád ení k oznámení na míst  písemn  do 
tohoto protokolu má vyjád ení povahu vyjád ení zaslaného poštou. 
 
 Studentka byla pou ena o tom, že se m že práva na podání vyjád ení k tomuto oznámení 
vzdát. 
 
 
Vyjád ení studentky: 
 
 
 
     Datum vyjád ení: ……………………………. 
 
     Podpis studentky:……………………………... 
 
     Podpis zam stnance studijního odd lení:…………………….. 
 
                 Podpis nezú astn né osoby:………………………… 
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-P íloha . 2- 
 

… 
… … 
… 

         … 
           
 
K . j.: (…)   Vy izuje: (…)             V Olomouci dne (…)  
 
 
          
Oznámení o zahájení úkon  spojených s ukon ením studia 
 
 
 
 …, … …  Univerzity Palackého v Olomouci, tímto uv domuje studentku … Univerzity 
Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 
Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen “studium” a “UP”): … …, r. . …, ve smyslu ust. § 4 odst. 
3 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , o tom, že … … Univerzity 
Palackého v Olomouci hodlá ukon it její studium, ke kterému se studentka zapsala dne …. 
 D vodem pro zahájení úkon  spojených s ukon ením studia je skute nost, že studentka 
nesplnila požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního ádu dle ust. § 
56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších p edpis  
(dále jen „zákon“), ve zn ní pozd jších p edpis . 
 … studentce zárove  sd luje, že do sedmi dn  ode dne doru ení tohoto oznámení se m že 
seznámit na studijním odd lení … se všemi podklady vedenými v jejím osobním spisu a podat 
písemné vyjád ení d kanovi fakulty.  
 
D ležité upozorn ní: 
 
 Studentka m že sama o své v li zanechat studia, a to formou písemného prohlášení  
o zanechání studia, které zašle d kanovi … V takovém p ípad  se ízení o ukon ení studia zastaví. 
Dnem ukon ení studia je pak dle ust. § 56 odst. 2 zákona den, kdy bude … doru eno písemné 
prohlášení o zanechání studia. 
 
 
 
  

 
… 
… 
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-P íloha . 3- 
 
Sd lení o uložení Písemného oznámení 
 
 
…, doporu ená zásilka (Oznámení zahájení ízení o ukon ení studia ze dne ….., …) byla uložena na 
Studijním odd lení …, dne ….  
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-P íloha . 4- 
 
… 

… … 
… 

         … 
 
 
K . j.: (…) Vy izuje: (…)   V Olomouci dne (…)  
 
Potvrzení o obdržení prohlášení o zanechání studia 
 
 
 Vážený pane …,  
 

dne (…) bylo … Univerzity Palackého v Olomouci doru eno Vaše písemné prohlášení o 
zanechání studia v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 
Univerzity Palackého v Olomouci, k n muž jste se dle údaj  z centrální evidence údaj  o studiu 
„Sdružené informace matrik student “ zapsal dne … (dále jen „…“, „UP“ a “studium”).  

 
Dle ust. § 56 odst. 2 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších 

zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) je dnem 
ukon ení studia den, kdy bylo vysoké škole nebo fakult , kde je student zapsán, doru eno jeho 
písemné prohlášení o zanechání studia. 

 
V souladu s ust. § 56 odst. 2 zákona beru Vaše prohlášení o zanechání studia  na v domí s tím, 

že Vaše studium je ukon eno ke dni (…).  
 
 Pr kaz studenta (identifika ní kartu) odevzdejte v Centru výpo etní techniky Univerzity 
Palackého v Olomouci, Biskupské nám. 1, Olomouc, do 14 dn  od ukon ení studia.  
 
 Op tovné p ijetí ke studiu na … Univerzity Palackého v Olomouci je možné jen na základ  
nového p ijímacího ízení. 
 
   
 

   

 
… 
… 

 

 
P ílohy:  Doklad o vykonaných zkouškách (Pr b h studia) 
 Doklad o studiu (Potvrzení o studiu)     
 
 
 
 



14  Metodický pokyn rektora UP č. B3-12/5
 

-P íloha . 5- 
 

… 
… … 
… 
… 

 
 
 
K . j.: (…)                              Vy izuje: (…)  V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o zastavení ízení o ukon ení studia p i doru ení prohlášení o zanechání studia 
 
  
 Vážená sle no/paní …, 
 

dne (…) obdržela … Univerzity Palackého v Olomouci Vaše prohlášení o zanechání studia 
v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého 
v Olomouci, k n muž jste se dle údaj  z centrální evidence údaj  o studiu „Sdružené informace matrik 
student “ zapsala dne … (dále jen “studium”). 

 
Dle ust. § 56 odst. 2 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších 

zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) je dnem 
ukon ení studia den, kdy bylo vysoké škole nebo fakult , kde je student zapsán, doru eno jeho 
písemné prohlášení o zanechání studia. 

 
V souladu s ust. § 56 odst. 2 zákona beru Vaše prohlášení o zanechání studia na v domí.  

Vaše studium j e  u k o n  e n o  ke dni (…). 
 
 Na základ  Vašeho Prohlášení rozhodl … … Univerzity Palackého v Olomouci, …, takto: 
 

ízení o ukon ení studia studentky: … … , r. . …, v … form  … studijního programu … …, oboru 
… …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, k n muž se studentka dle údaj  z 
centrální evidence údaj  o studiu „Sdružené informace matrik student “ zapsala dne …, zahájené dne 
(…), se z d vodu zanechání studia dle ust. § 56 odst. 2 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a 
o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , z a s t a 
v u j e. 
 
Od vodn ní: 
  
 Dne  … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen 
„zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného 
na … Univerzity Palackého v Olomouci,  jak vyplývá z údaj  evidovaných v centrální databázi 
„Sdružené informace matrik student “ (dále jen „studium“).  
 Dne (…) s Vámi bylo na základ  Oznámení o zahájení úkon  spojených s ukon ením studia,  
ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 
„Oznámení“), zahájeno ízení o ukon ení studia, a to s ohledem na skute nost že jste nesplnila 
požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního ádu, jak stanoví § 56 
odst. 1 písm. b) zákona. 
 Vzhledem k Vašemu prohlášení o zanechání studia, které bylo dne (…) ve smyslu ust. § 56 
odst. 1 písm. a) zákona doru eno … Univerzity Palackého v Olomouci, jsem ízení o ukon ení studia 
na … Univerzity Palackého v Olomouci zastavil. 
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Pou ení: 
 
  Nesouhlasíte-li s tímto rozhodnutím, m žete podat žádost o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode 
dne doru ení, a to rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity 
Palackého v Olomouci. Dle ust. § 68 odst. 4 zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, 
které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
   
 
 
                                                                                                       

 
… 
… 
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-P íloha . 6- 
 

… 
… … 
… 

         … 
 
 
 
K . j.:(…)                                      Vy izuje: (…)  V Olomouci dne (…) 
 
 
 
Rozhodnutí, jímž se zastavuje ízení o ukon ení studia  
  
 Na základ  skute ností obsažených ve Vašem vyjád ení k Oznámení o zahájení úkon  
spojených s ukon ením studia, jež bylo ve lh t  uvedené v tomto Oznámení doru eno/ústn  do 
protokolu sd leno dne (…)  … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl/a …, … … Univerzity 
Palackého v Olomouci, takto: 
 
 ízení o ukon ení studia: … …, r. . …, v … form  … studijního programu … …, oboru … 
…, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, k n muž se student dle údaj  z 
centrální evidence údaj  o studiu „Sdružené informace matrik student “ zapsal dne …, zahájené dne 
(…) se dle ust. § 56 odst. 2 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších 
zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , zastavuje. 
 
 
Od vodn ní: 
  
 Dne  … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen 
„zákon“) zapsal do studia v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na 
… Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  evidovaných v centrální databázi „Sdružené 
informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a „studium“).     
 Ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , a 
v souladu s ust. l. 49 odst. 1 Studijního a zkušebního ádu UP ze dne 1.7.2011, hlavní normy UP . 
A-10/2011, s Vámi bylo dne (…) zahájeno ízení o ukon ení studia, a to z d vodu nespln ní 
požadavk  vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního ádu, jak stanoví ust. § 
56 odst. 1  písm. b zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  
(zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis . Ve lh t  poskytnuté Vám v Oznámení o 
zahájení úkon  spojených s ukon ením studia k podání vyjád ení jste sd lil, že (…). Vzhledem k této 
informaci obsažené ve Vašem Vyjád ení, ízení o ukon ení studia zastavuji a oznamuji Vám, že 
nadále z stáváte studentem … UP. 
 
Pou ení: 
 
  Nesouhlasíte-li s tímto rozhodnutím, m žete podat žádost o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode 
dne doru ení, a to rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity 
Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, 
které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 

 
… 
… 

 



17  Metodický pokyn rektora UP č. B3-12/5
 

-P íloha . 7- 
 

… 
… …   
… 

         … 
 
 
K . j.:(…)                          Vy izuje: (…)                 V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o ukon ení studia 

 
 

 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. 28 odst. 1 písm. a) Studijního a zkušebního ádu Univerzity 
Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, 
o ukon ení studia studentky … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu 
… …, oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to 
z d vodu nespln ní povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu 
v akademickém roce …, takto:  
 

Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 
Univerzity Palackého v Olomouci  u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
Od vodn ní: 
  
 Dne … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).   

Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 
dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“) 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Dle ust. l. 28 odst. 1 písm. a) Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého 
v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011 (dále jen 
„SZ  UP”), d kan rozhodne o ukon ení studia z d vodu nepln ní požadavk  vyplývajících  
ze studijního programu podle ust. § 56 odst. 1 písm. b), jestliže student nesplnil podmínky  
pro absolvování kteréhokoli studijního roku, studijního bloku i etapy (podle p íslušné fakulty) podle 
studijního programu. Sm rnice rektorky Univerzity Palackého v Olomouci . B3-02/1-SR Organizace 
studia v kreditovém systému na Univerzit  Palackého v Olomouci ze dne 14.1.2002 zakotvuje v ust. 
 l. VII. odst. 2 povinnost studenta získat za akademický rok minimáln  40 kredit .  

Z Vaší spisové studijní dokumentace (Zápisový list- ást A-P ehled o vykonaných zkouškách za 
akademický rok …) vyplývá, že jste v akademickém roce … získala pouze (…) kredit  namísto 
minimálního požadovaného po tu 40 kredit .  
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 Z d vod  uvedených výše zahájila … v souladu s ust. l. 49 Studijního a zkušebního ádu 
Univerzity Palackého ze dne 1.7.2011 úkony spojené s ukon ením Vašeho studia. Oznámení o 
zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále jen „Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). 
Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení (dále jen „Vyjád ení“) jste uvedla, že (……..). K 
Vašim námitkám uvádím, že (…………). Proto jsem rozhodl o ukon ení Vašeho studia. 
 
Pou ení: 
 
 Nesouhlasíte-li s tímto rozhodnutím, m žete podat žádost o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode 
dne doru ení rozhodnutí, a to rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci prost ednictvím d kanátu 
… Univerzity Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 zákona rektor zm ní nebo zruší pouze 
takové rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy 
nebo její sou ásti. 
 
 
 
 
                                                                  

 
… 
… 
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-P íloha . 8- 
 

… 
 

 
… …   
… 

         … 
 
 
 
K . j.: (…)                                      Vy izuje: (…)  V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o ukon ení studia 

 
  
 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. 28 odst. 1 písm. b) Studijního a zkušebního ádu Univerzity 
Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, 
o ukon ení studia studentky … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu 
… …, oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to 
z d vodu nespln ní povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu 
v akademickém roce …, takto:  
 

Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 
Univerzity Palackého v Olomouci  u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
Od vodn ní: 
  
 Dne … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).    
 Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 
dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Dle ust. l. 28 odst. 1 písm. b) Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého 
v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy UP . A-10/2011 (dále jen „SZ  UP“), d kan rozhodne o 
ukon ení studia z d vodu nepln ní požadavk  vyplývajících ze studijního programu podle ust. § 56 
odst. 1 písm. b) zákona, jestliže student nesplnil studijní povinnosti vyplývající z opakovan  
zapsaného p edm tu. 
 Jak vyplývá z Vaší spisové studijní dokumentace (Zápisový list- ást A-P ehled o vykonaných 
zkouškách za akademický rok …/…, Zápisový list- ást A-P ehled o vykonaných zkouškách za 
akademický rok …/…) m la jste v souladu s ust. l. 7 odst. 2 Studijního a zkušebního ádu Univerzity 
Palackého v Olomouci ze dne 14.4.2005 v pr b hu studia p edm t (…..) zapsán postupn  ve dvou 
akademických rocích (dále jen „p edm t“).  
VARIANTA NEVYKONÁNÍ KOLOKVIA: I p es opakované zapsání p edm tu Vám kolokvium 
z p edm tu nebylo ud leno, p estože termíny konání kolokvia Vám byly poskytnuty v souladu ust. l. 
12 odst. 5 Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 14.4.2005. 
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VARIANTA NESLOŽENÍ ZÁPO TU: I p es opakované zapsání p edm tu Vám zápo et z p edm tu 
nebyl ud len, p estože termíny konání zápo tu Vám byly poskytnuty v souladu ust. l. 12 odst. 5 
Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 14.4.2005.  
VARIANTA NEVYKONÁNÍ ZKOUŠKY: P i opakovaném zapsání p edm tu jste využila ádného 
termínu (…..) i dvou opravných termín  (….., …..). V souladu s ust. l. 13 odst. 3 a ust. l. 14 
Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 14.4.2005 jste druhý opravný 
termín zkoušky konala p ed komisí, jak vyplývá z Protokolu o pr b hu komisionální zkoušky ze dne 
(…). P edm t jste však nesplnila.  
   
 Z d vod  uvedených výše zahájila … v souladu s ust. l. 49 SZ  UP úkony spojené s 
ukon ením Vašeho studia. Oznámení o zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále jen 
„Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení 
(dále jen „Vyjád ení”) jste uvedla, že (……..). K Vašim námitkám uvádím, že (…………). Proto jsem 
rozhodl o ukon ení Vašeho studia. 
  
 
Pou ení: 
 
 Nesouhlasíte-li s tímto rozhodnutím, m žete podat žádost o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode 
dne doru ení, a to rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity 
Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, 
které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 9- 
… 

… …   
… 

         … 
 

 
 
 
K . j.: (…)                                      Vy izuje: (…)  V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o ukon ení studia 

 
  
 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodla dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. 28 odst. 1 písm. c) a l. 19 odst. 6 Studijního a zkušebního 
ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v 

Olomouci . A-10/2011, o ukon ení studia studenta … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  
… studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého 
v Olomouci: … …, r. . …, a to z d vodu nespln ní povinností vyplývajících ze studijního programu a 
studijního a zkušebního ádu v akademickém roce …, takto:  
 

Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 
Univerzity Palackého v Olomouci  u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
Od vodn ní: 
  
 Dne … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen 
„zákon“) zapsal do studia v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na 
… Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  evidovaných v centrální databázi „Sdružené 
informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a „studium“).    
 Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 
dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Dle ust. l. 28 odst, 1 písm. c) Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého 
v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011 (dále jen 
“SZ  UP”) stanoví, že d kan rozhodne o ukon ení studia z d vodu nespln ní požadavk  vyplývajících 
ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona, jestliže se student nezapsal do studia po 
p erušení studia. Dle ust. l. 19. odst. 6 SZ  UP je student po ukon ení p erušení studia povinen 
zapsat se do dalšího studia. Nezapíše-li se student do p ti dn  po ukon ení p erušení studia nebo 
nepožádá-li o jiný termín zápisu anebo nepožádá-li o prodloužení p erušení studia, je to d vod pro 
ukon ení studia. 
 Rozhodnutím d kanky ze dne (…), .j. (…) Vám bylo studium p erušeno na dobu od (…) do 
(…). P estože doba p erušení Vašeho studia uplynula dne (…), do p ti dn  po ukon ení p erušení 
studia jste se nezapsal do dalšího studia, nepožádal o jiný termín zápisu ani nepožádal o prodloužení 
p erušení studia. Tímto svým jednáním jste jednozna n  porušil  studijní povinnost. 
 Z d vod  uvedených výše zahájila … v souladu s ust. l. 49 SZ  UP úkony spojené s 
ukon ením Vašeho studia. Oznámení o zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále jen 
„Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení 
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(dále jen „Vyjád ení”) jste uvedl, že (……..). K Vašim námitkám uvádím, že (…………). Proto jsem 
rozhodla o ukon ení Vašeho studia. 
  
 
Pou ení: 
 
 Nesouhlasíte-li s tímto rozhodnutím, m žete podat žádost o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode 
dne doru ení, a to rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity 
Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, 
které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 10- 
… 

… …   
… 

         … 
 
 
 
K . j.:(…)                                     Vy izuje: (…)            V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o ukon ení studia 

 
 

 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. 28 odst. 1 písm. d) Studijního a zkušebního ádu Univerzity 
Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, 
o ukon ení studia studentky … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu 
… …, oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to 
z d vodu nespln ní povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu 
v akademickém roce …, takto:  
 

Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 
Univerzity Palackého v Olomouci   u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
Od vodn ní: 
  
 Dne … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).  
 Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 
dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Dle ust. l. 28 odst. 1 písm. d) Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého 
v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy UP . A-10/2011 (dále jen „SZ  UP“) d kan rozhodne  
o ukon ení studia z d vodu nepln ní požadavk  vyplývajících ze studijního programu podle ust. § 56 
odst. 1 písm. b) zákona, jestliže student nesložil státní záv re nou zkoušku nebo neobhájil záv re nou 
práci. 

Ke spln ní všech podmínek pro vykonání státní záv re né zkoušky u Vás došlo dne (…), tedy 
ješt  za ú innosti Studijního a zkušebního ádu UP ze dne 14.4.2005, hlavní normy UP . A-6/2005 
(dále jen „p edchozí SZ  UP“), ídí se lh ta pro vykonání státní záv re né zkoušky p edchozím SZ  
UP. Ust. l. 15 odst. 3 p edchozího SZ  UP stanoví, že student, který v akademickém roce splnil 
všechny podmínky pro vykonání státní záv re né zkoušky, musí státní záv re nou zkoušku složit 
nejpozd ji ve dvou bezprost edn  po sob  následujících akademických rocích p i sou asném dodržení 
maximální doby studia stanovené podle l. 7 odst. 8 p edchozího SZ  UP. Nespln ní této podmínky je 
d vodem k ukon ení studia podle l. 28 odst. 1 písm. d) SZ  UP. Doba p erušení studia se do lh ty 
ur ené pro složení státní záv re né zkoušky nezapo ítává.  
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Ke dni (…) jste ve lh t  pro spln ní studijních povinností za akademický rok  (…) spnila 
všechny podmínky pro vykonání státní záv re né zkoušky. Lh ta pro vykonání státní záv re né 
zkoušky Vám tedy uplynula dne (…). Jak vyplývá z Vaší studijní spisové dokumentace (Protokol o 
konání státní bakalá ské zkoušky),  státní záv re nou zkoušku jste dosud nevykonala.  
 Z d vod  uvedených výše zahájila … úkony spojené s ukon ením Vašeho studia. Oznámení o 
zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále jen „Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). 
Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení (dále jen „Vyjád ení”) jste uvedla, že (……..). K 
Vašim námitkám uvádím, že (…………). Proto jsem rozhodl o ukon ení Vašeho studia. 
  
 
Pou ení: 
 
 Nesouhlasíte-li s tímto rozhodnutím, m žete podat žádost o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode 
dne doru ení, a to rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity 
Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, 
které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 11- 
… 

… …  
… 

         … 
 
 
 
K . j.:(…)                                     Vy izuje: (…)            V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o ukon ení studia 

 
 

 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. 28 odst. 1 písm. d) Studijního a zkušebního ádu Univerzity 
Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, 
o ukon ení studia studentky … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu 
… …, oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to 
z d vodu nespln ní povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu 
v akademickém roce …, takto:  
 

Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 
Univerzity Palackého v Olomouci   u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
Od vodn ní: 
  
 Dne  … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).  
 Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 
dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Dle ust. l. 28 odst. 1 písm. d) Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého 
v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy UP . A-10/2011 (dále jen „SZ  UP“) d kan rozhodne  
o ukon ení studia z d vodu nepln ní požadavk  vyplývajících ze studijního programu podle ust. § 56 
odst. 1 písm. b) zákona, jestliže student nesložil státní záv re nou zkoušku nebo neobhájil záv re nou 
práci. 

Ke spln ní všech podmínek pro vykonání státní záv re né zkoušky u Vás došlo dne (…), tedy 
ješt  za ú innosti Studijního a zkušebního ádu UP ze dne 14.4.2005, hlavní normy UP . A-6/2005 
(dále jen „p edchozí SZ  UP“), ídí se lh ta pro vykonání státní záv re né zkoušky p edchozím SZ  
UP. Ust. l. 15 odst. 3 p edchozího SZ  UP stanoví, že student, který v akademickém roce splnil 
všechny podmínky pro vykonání státní záv re né zkoušky, musí státní záv re nou zkoušku složit 
nejpozd ji ve dvou bezprost edn  po sob  následujících akademických rocích p i sou asném dodržení 
maximální doby studia stanovené podle l. 7 odst. 8 p edchozího SZ  UP. Nespln ní této podmínky je 
d vodem k ukon ení studia podle l. 28 odst. 1 písm. d) SZ  UP. Doba p erušení studia se do lh ty 
ur ené pro složení státní záv re né zkoušky nezapo ítává.  
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Ke dni (…) jste ve lh t  pro spln ní studijních povinností za akademický rok  (…) spnila 
všechny podmínky pro vykonání státní záv re né zkoušky. Lh ta pro vykonání státní záv re né 
zkoušky Vám tedy uplynula dne (…). Jak vyplývá z Vaší studijní spisové dokumentace (Protokol o 
konání státní magisterské zkoušky),  státní záv re nou zkoušku jste dosud nevykonala.  
 Z d vod  uvedených výše zahájila … úkony spojené s ukon ením Vašeho studia. Oznámení o 
zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále jen „Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). 
Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení (dále jen „Vyjád ení”) jste uvedla, že (……..). K 
Vašim námitkám uvádím, že (…………). Proto jsem rozhodl o ukon ení Vašeho studia. 
  
 
Pou ení: 
 
 Nesouhlasíte-li s tímto rozhodnutím, m žete podat žádost o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode 
dne doru ení, a to rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity 
Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, 
které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 12- 
… 

 

… …   
… 

         … 
 
 
 
K . j.:(…)                                      Vy izuje: (…)  V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o ukon ení studia 

 
 

 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodla dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. 28 odst. 1 písm. e) Studijního a zkušebního ádu Univerzity 
Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, 
o ukon ení studia studenta … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu 
… …, oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to 
z d vodu nespln ní povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu 
v akademickém roce …, takto:  
 

Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 
Univerzity Palackého v Olomouci  u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
Od vodn ní: 
  
 Dne  … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsal do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).     

Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 
dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Jelikož Vaše podmínky Vašeho studia se ídily Studijní a zkušebním ádem UP ze 
dne 14.4.2005, hlavní normy UP . A-5/2006 (dále jen „p edchozí SZ  UP“), posoudí se maximální 
doba Vašeho studia dle p edchozího SZ  UP. Dle ust. l. 7 odst. 8 p edchozího SZ  UP je maximální 
dobou pro bakalá ské studium standardní doba studia zv tšená o t i akademické roky. Doba p erušení 
studia se do maximální doby studia nezapo ítává. 
 Na základ  kontroly pln ní studijních povinností zjistila …, že jste studium neukon il b hem 
maximální doby studia, tj. do dne (…). Tato skute nost je ve smyslu ustanovení l. 7 odst. 8 
p edchozího SZ  UP posuzována jako d vod pro ukon ení studia podle l. 28 odst. 1 písm. e) 
Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého ze dne 1.7.2011,  hlavní normy UP . A-10/2011 
(dále jen „stávající SZ  UP“), podle n hož d kanka rozhodne o ukon ení studia podle § 56 odst. 1 
písm. b) zákona z d vod  nepln ní požadavk  vyplývajících ze studijního programu podle studijního a 
zkušebního ádu.  
 Z d vod  uvedených výše zahájila … v souladu s ust. l. 49 stávajícího SZ  UP, úkony 
spojené s ukon ením Vašeho studia. Oznámení o zahájení úkon  spojených  
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s ukon ením studia (dále jen „Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). Ve lh t  ur ené Vám  
k podání vyjád ení k Oznámení (dále jen „Vyjád ení”) jste uvedl, že (……..). K Vašim námitkám 
uvádím, že (…………). Proto jsem rozhodla o ukon ení Vašeho studia. 
  
 
Pou ení: 
 
 Nesouhlasíte-li s tímto rozhodnutím, m žete podat žádost o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode 
dne doru ení, a to rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity 
Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, 
které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 13- 
… 

… …   
… 

         … 
 
 
K . j.:(…)                                      Vy izuje: (…)  V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o ukon ení studia 

 
 

 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodla dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. 28 odst. 1 písm. e) Studijního a zkušebního ádu Univerzity 
Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, 
o ukon ení studia studenta … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu 
… …, oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to 
z d vodu nespln ní povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu 
v akademickém roce …, takto:  
 

Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 
Univerzity Palackého v Olomouci  u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
Od vodn ní: 
  
 Dne  … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen 
„zákon“) zapsal do studia v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na 
… Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  evidovaných v centrální databázi „Sdružené 
informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a „studium“).     

Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 
dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Jelikož Vaše podmínky Vašeho studia se ídily Studijní a zkušebním ádem UP ze 
dne 14.4.2005, hlavní normy UP . A-5/2006 (dále jen „p edchozí SZ  UP“), posoudí se maximální 
doba Vašeho studia dle p edchozího SZ  UP. Dle ust. l. 7 odst. 8 p edchozího SZ  UP je maximální 
dobou pro magisterské studium standardní doba studia zv tšená o ty i akademické roky. Doba 
p erušení studia se p itom do maximální doby studia nezapo ítává. 
 Na základ  kontroly pln ní studijních povinností zjistila …, že jste studium neukon il b hem 
maximální doby studia, tj. do dne (…). Tato skute nost je ve smyslu ustanovení l. 7 odst. 8 
p edchozího SZ  UP posuzována jako d vod pro ukon ení studia podle l. 28 odst. 1 písm. e) 
Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého ze dne 1.7.2011, hlavní normy UP . A-10/2011 
(dále jen „stávající SZ  UP“), podle n hož d kanka rozhodne o ukon ení studia podle § 56 odst. 1 
písm. b) zákona z d vod  nepln ní požadavk  vyplývajících ze studijního programu podle studijního a 
zkušebního ádu.  
 Z d vod  uvedených výše zahájila … v souladu s ust. l. 49 stávajícího SZ  UP, úkony 
spojené s ukon ením Vašeho studia. Oznámení o zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále 
jen „Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení 
(dále jen „Vyjád ení”) jste uvedl, že (……..). K Vašim námitkám uvádím, že (…………). Proto jsem 
rozhodla o ukon ení Vašeho studia. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
  
 
Pou ení: 
 
 Nesouhlasíte-li s tímto rozhodnutím, m žete podat žádost o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode 
dne doru ení, a to rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity 
Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, 
které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 14- 
… 

… …   
… 

         … 
 
 
 
K . j.:(…)                                      Vy izuje: (…)  V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o ukon ení studia 

 
 

 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodla dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. 28 odst. 1 písm. e) Studijního a zkušebního ádu Univerzity 
Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, 
o ukon ení studia studenta … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu 
… …, oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to 
z d vodu nespln ní povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu 
v akademickém roce …, takto:  
 

Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 
Univerzity Palackého v Olomouci  u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
Od vodn ní: 
  
 Dne  … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsal do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).     

Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 
dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Jelikož Vaše podmínky Vašeho studia se ídily Studijní a zkušebním ádem UP ze 
dne 14.4.2005, hlavní normy UP . A-5/2006 (dále jen „p edchozí SZ  UP“), posoudí se maximální 
doba Vašeho studia dle p edchozího SZ  UP. Dle ust. l. 7 odst. 8 p edchozího SZ  UP je maximální 
dobou pro navazující magisterské studium standardní doba studia zv tšená o t i akademické roky. 
Doba p erušení studia se do maximální doby studia nezapo ítává. 
 Na základ  kontroly pln ní studijních povinností zjistila …, že jste studium neukon il b hem 
maximální doby studia, tj. do dne (…). Tato skute nost je ve smyslu ustanovení l. 7 odst. 8 
p edchozího SZ  UP posuzována jako d vod pro ukon ení studia podle l. 28 odst. 1 písm. e) 
Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého ze dne 1.7.2011, hlavní normy UP . A-10/2011 
(dále jen „stávající SZ  UP“), podle n hož d kan rozhodne o ukon ení studia podle § 56 odst. 1 písm. 
b) zákona z d vod  nepln ní požadavk  vyplývajících ze studijního programu podle studijního a 
zkušebního ádu.  
 Z d vod  uvedených výše zahájila … v souladu s ust. l. 49 stávajícího SZ  UP úkony 
spojené s ukon ením Vašeho studia. Oznámení o zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále 
jen „Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení 
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(dále jen „Vyjád ení”) jste uvedl, že (……..). K Vašim námitkám uvádím, že (…………). Proto jsem 
rozhodla o ukon ení Vašeho studia. 
  
 
Pou ení: 
 
 Nesouhlasíte-li s tímto rozhodnutím, m žete podat žádost o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode 
dne doru ení, a to rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity 
Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, 
které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 15- 
… 

… …   
… 

         … 
 
 
K . j.:(…)                          Vy izuje: (…)                 V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o výjimce 

 
 

 Dne (…) obdrželo studijní odd lení … Univerzity Palackého  
v Olomouci pod .j. (…) podání studentky … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … 
studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: 
… …, r. . …, které je možno posuzovat jako žádost o výjime né prominutí povinnosti studenta podle  
ust. l. 53  Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního 
p edpisu Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011. Touto žádostí se student(ka) domáhá (…). 
 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl o výše specifikované  žádosti studentky 
takto:  
 
Vaší žádosti o prominutí spln ní povinnosti studenta v … form  … studijního programu … …, oboru 
… …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci v souladu s ust. l. 53  Studijního a 
zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity 
Palackého v Olomouci . A-10/2011 v y h o v u j i a umož uji Vám (…) , a to vzhledem ke 
skute nosti, že (…). 

 
 
Pou ení: 
 
 Toto rozhodnutí je kone né a opravný prost edek proti n mu není možný. 
 
 

 
… 
… 

 
 
 S rozhodnutím souhlasím 
 
 
 V Olomouci dne  ……………………                              prof. RNDr. Miroslav Mašlá   
              rektor 
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-P íloha . 16- 
… 

… …   
… 

         … 
 
 
K . j.:(…)                          Vy izuje: (…)                 V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o výjimce 

 
 

 Dne (…) obdrželo studijní odd lení … Univerzity Palackého  
v Olomouci pod .j. (…) podání studentky … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … 
studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: 
… …, r. . …, které je možno posuzovat jako žádost o výjime né prominutí povinnosti studenta podle  
ust. l. 53  Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního 
p edpisu Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011. Touto žádostí se student(ka) domáhá (…). 
 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl o výše specifikované  žádosti studentky 
takto:  
 
 Vaší žádosti o prominutí spln ní povinnosti studenta v … form  … studijního programu … 
…, oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci v souladu s ust. l. 53 
Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu 
Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011  n e v y h o v u j i. 
 
Od vodn ní: 
  
 Dne … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).   

Dne (…) obdrželo studijní odd lení … Univerzity Palackého  
v Olomouci pod .j. (…) Vaše podání, které bylo možno posuzovat jako žádost o výjime né prominutí 
povinnosti studenta podle  ust. l. 53  Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci 
ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011. Touto žádostí jste 
se domáhala (…), p i emž v žádosti jste uvedla, že (……..). K Vašim tvrzením uvádím, že 
(…………). Proto jsem se rozhodl Vaší žádosti nevyhov t. 
 
Pou ení: 
 
 Toto rozhodnutí je kone né a opravný prost edek proti n mu není možný. 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 17- 
… 

… …   
… 

         … 
 
 
 
K . j.:(…)                                      Vy izuje: (…)  V Olomouci dne (…) 
 
 
 
Rozhodnutí, jímž se zastavuje ízení o ukon ení studia p i ud lení výjimky  
  
 Na základ  kladn  vy ízené žádosti o prominutí povinnosti studenta ze dne ve smyslu ust. l. 
53 Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou jste se domáhala ………., 
rozhodl/a …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, takto: 
 
 ízení o ukon ení studia: … …, r. . …, v … form  … studijního programu … …, oboru … 
…, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, k n muž se student dle údaj  z 
centrální evidence údaj  o studiu „Sdružené informace matrik student “ zapsal dne …, zahájené dne 
(…), se zastavuje. 
 
 
Od vodn ní: 
  
 Dne  … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen 
„zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného 
na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  evidovaných v centrální databázi 
„Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a „studium“).     
 Ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , a 
v souladu s ust. l. 49 odst. 1 Studijního a zkušebního ádu UP ze dne 1.7.2011, hlavní normy UP . 
A-10/2011 (dále jen SZ  UP), s Vámi bylo dne (…) zahájeno ízení o ukon ení studia, a to z d vodu 
nespln ní požadavk  vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního ádu, jak 
stanoví ust. § 56 odst. 1  písm. b zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní 
dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis . V souladu s ust. l. 53 odst. 
2 SZ  UP jste ve lh t  poskytnuté Vám v Oznámení o zahájení úkon  spojených s ukon ením studia 
k podání vyjád ení požádala o prominutí povinnosti studenta ve form  (…). Vzhledem k tomu, že Vaší 
žádosti o výjimku bylo rozhodnutím d kana … ze dne (…), .j. (…)  vyhov no, ízení o ukon ení 
studia zastavuji a oznamuji Vám, že nadále z stáváte studentem … UP. 
 
Pou ení: 
 
  Nesouhlasíte-li s tímto rozhodnutím, m žete podat žádost o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode 
dne doru ení, a to rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity 
Palackého v Olomouci.   
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 18- 
 

… 
… … 
… 

         … 
 
 
K . j.:(…)                          Vy izuje: (…)                 V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o výjimce a o ukon ení studia 

 
 

 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. 28 odst. 1 písm. a) a l. 53 odst. 1 a 4 Studijního a 
zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity 
Palackého v Olomouci . A-10/2011.Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci 
ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, o ukon ení studia 
studentky … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu … …, oboru … 
…, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to z d vodu nespln ní 
povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu v akademickém roce 
…, a o podání výše jmenované(ho) studentky doru eném na studijní odd lení … Univerzity Palackého 
v Olomouci dne (…), pod .j. (…), které bylo možno posoudit jako žádost o výjime né prominutí 
povinnosti studenta podle  ust. l. 53  odst. 1 Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v 
Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, kterým 
se student(ka) domáhá (…), takto:  
 

I. Vaší žádosti o prominutí nespln ní povinnosti  studenta n e v y h o v u j i, 
II. Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 

Univerzity Palackého v Olomouci  
u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
 
Od vodn ní: 
   
 Dne … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).   

Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 
dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“) 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Dle ust. l. 28 odst. 1 písm. a) Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého 
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v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011 (dále jen 
„SZ  UP”), d kan rozhodne o ukon ení studia z d vodu nepln ní požadavk  vyplývajících  
ze studijního programu podle ust. § 56 odst. 1 písm. b), jestliže student nesplnil podmínky  
pro absolvování kteréhokoli studijního roku, studijního bloku i etapy (podle p íslušné fakulty) podle 
studijního programu. Sm rnice rektorky Univerzity Palackého v Olomouci . B3-02/1-SR Organizace 
studia v kreditovém systému na Univerzit  Palackého v Olomouci ze dne 14.1.2002 zakotvuje v ust. 
 l. VII. odst. 2 povinnost studenta získat za akademický rok minimáln  40 kredit .  

Z Vaší spisové studijní dokumentace (Zápisový list- ást A-P ehled o vykonaných zkouškách za 
akademický rok …) vyplývá, že jste v akademickém roce … získala pouze (…) kredit  namísto 
minimálního požadovaného po tu 40 kredit .  

Z d vod  uvedených výše zahájila … v souladu s ust. l. 49 Studijního a zkušebního ádu 
Univerzity Palackého ze dne 1.7.2011 úkony spojené s ukon ením Vašeho studia. Oznámení o 
zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále jen „Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). 
Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení (dále jen „Vyjád ení“) jste uvedla, že (……..). K 
Vašim námitkám uvádím, že (…………). Vaše Vyjád ení bylo možno posuzovat též jako žádost o 
výjime né prominutí povinnosti studenta podle  ust. l. 53 odst. 2 SZ  UP. Touto žádostí jste se 
domáhala (…), p i emž v žádosti jste uvedla, že (……..). K Vašim tvrzením uvádím, že (…………). 
Proto jsem se rozhodl Vaší žádosti nevyhov t a v souladu s ust. l. 53 odst. 4 SZ  UP žádost 
zamítnout a Vaše studium ukon it. 
 
 
Pou ení: 
 
 Proti výroku obsaženém v bod  I. (rozhodnutí o žádosti o výjime né prominutí nespln ní 
povinnosti studenta) není možno podat opravný prost edek, toto rozhodnutí je kone né.  
 Proti výroku obsaženém v bod  II. (rozhodnutím o ukon ení studia), m žete podat žádost o 
jeho p ezkoumání do 30 dn  ode dne doru ení rozhodnutí, a to rektorovi Univerzity Palackého v 
Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 
zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, 
vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 19- 
… 

… …   
… 

         … 
 
 
K . j.:(…)                          Vy izuje: (…)                 V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o výjimce a o ukon ení studia 

 
 

 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. 28 odst. 1 písm. b) a l. 53 odst. 1 a 4 Studijního a 
zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity 
Palackého v Olomouci . A-10/2011.Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci 
ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, o ukon ení studia 
studentky … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu … …, oboru … 
…, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to z d vodu nespln ní 
povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu v akademickém roce 
…, a o podání výše jmenované(ho) studentky doru eném na studijní odd lení … Univerzity Palackého 
v Olomouci dne (…), pod .j. (…), které bylo možno posoudit jako žádost o výjime né prominutí 
povinnosti studenta podle  ust. l. 53  odst. 1 Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v 
Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, kterým 
se student(ka) domáhá (…), takto:  
 

I. Vaší žádosti o prominutí nespln ní povinnosti  studenta n e v y h o v u j i, 
II. Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 

Univerzity Palackého v Olomouci  
u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
 
Od vodn ní: 
   
 Dne … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).   
Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní 
dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), se 
studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a 
zkušebního ádu. Dle ust. l. 28 odst. 1 písm. b) Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v 
Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy UP . A-10/2011 (dále jen „SZ  UP“), d kan rozhodne o 
ukon ení studia z d vodu nepln ní požadavk  vyplývajících ze studijního programu podle ust. § 56 
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odst. 1 písm. b) zákona, jestliže student nesplnil studijní povinnosti vyplývající z opakovan  
zapsaného p edm tu. 
 Jak vyplývá z Vaší spisové studijní dokumentace (Zápisový list- ást A-P ehled o vykonaných 
zkouškách za akademický rok …/…, Zápisový list- ást A-P ehled o vykonaných zkouškách za 
akademický rok …/…) m la jste v souladu s ust. l. 7 odst. 2 Studijního a zkušebního ádu Univerzity 
Palackého v Olomouci ze dne 14.4.2005 v pr b hu studia p edm t (…..) zapsán postupn  ve dvou 
akademických rocích (dále jen „p edm t“).  
VARIANTA NEVYKONÁNÍ KOLOKVIA: I p es opakované zapsání p edm tu Vám kolokvium 
z p edm tu nebylo ud leno, p estože termíny konání kolokvia Vám byly poskytnuty v souladu ust. l. 
12 odst. 5 Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 14.4.2005. 
VARIANTA NESLOŽENÍ ZÁPO TU: I p es opakované zapsání p edm tu Vám zápo et z p edm tu 
nebyl ud len, p estože termíny konání zápo tu Vám byly poskytnuty v souladu ust. l. 12 odst. 5 
Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 14.4.2005.  
VARIANTA NEVYKONÁNÍ ZKOUŠKY: P i opakovaném zapsání p edm tu jste využila ádného 
termínu (…..) i dvou opravných termín  (….., …..). V souladu s ust. l. 13 odst. 3 a ust. l. 14 
Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 14.4.2005 jste druhý opravný 
termín zkoušky konala p ed komisí, jak vyplývá z Protokolu o pr b hu komisionální zkoušky ze dne 
(…). P edm t jste však nesplnila.  

Z d vod  uvedených výše zahájila … v souladu s ust. l. 49 Studijního a zkušebního ádu 
Univerzity Palackého ze dne 1.7.2011 úkony spojené s ukon ením Vašeho studia. Oznámení o 
zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále jen „Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). 
Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení (dále jen „Vyjád ení“) jste uvedla, že (……..). K 
Vašim námitkám uvádím, že (…………).Vaše Vyjád ení bylo možno posuzovat též jako žádost o 
výjime né prominutí povinnosti studenta podle  ust. l. 53 odst. 2 SZ  UP. Touto žádostí jste se 
domáhala (…), p i emž v žádosti jste uvedla, že (……..). K Vašim tvrzením uvádím, že (…………). 
Proto jsem se rozhodl Vaší žádosti nevyhov t a v souladu s ust. l. 53 odst. 4 SZ  UP žádost 
zamítnout a Vaše studium ukon it. 
 
 
Pou ení: 
 
 Proti výroku obsaženém v bod  I. (rozhodnutí o žádosti o výjime né prominutí nespln ní 
povinnosti studenta) není možno podat opravný prost edek, toto rozhodnutí je kone né.  
 Proti výroku obsaženém v bod  II. (rozhodnutím o ukon ení studia), m žete podat žádost  
o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode dne doru ení rozhodnutí, a to rektorovi Univerzity Palackého v 
Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 
zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, 
vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 20- 
… 

… …  
… 

         … 
 
 
K . j.: (…)                          Vy izuje: (…)                 V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o výjimce a o ukon ení studia 

 
 

 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. ust. l. 28 odst. 1 písm. c), l. 19 odst. 6  a l. 53 odst. 1 a 4 
Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu 
Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011.Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v 
Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, o ukon ení 
studia studentky … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to z d vodu 
nespln ní povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu 
v akademickém roce …, a o podání výše jmenované(ho) studentky doru eném na studijní odd lení … 
Univerzity Palackého v Olomouci dne (…), pod .j. (…), které bylo možno posoudit jako žádost o 
výjime né prominutí povinnosti studenta podle  ust. l. 53  odst. 1 Studijního a zkušebního ádu 
Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity Palackého v 
Olomouci . A-10/2011, kterým se student(ka) domáhá (…), takto:  
 

I. Vaší žádosti o prominutí nespln ní povinnosti  studenta n e v y h o v u j i, 
II. Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 

Univerzity Palackého v Olomouci  
u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
 
Od vodn ní: 
   
 Dne … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).   
 Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 
dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Dle ust. l. 28 odst, 1 písm. c) Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého 
v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011 (dále jen 
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“SZ  UP”) stanoví, že d kan rozhodne o ukon ení studia z d vodu nespln ní požadavk  vyplývajících 
ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona, jestliže se student nezapsal do studia po 
p erušení studia. Dle ust. l. 19 odst. 6 SZ  UP je student po ukon ení p erušení studia povinen zapsat 
se do dalšího studia. Nezapíše-li se student do p ti dn  po ukon ení p erušení studia nebo nepožádá-li 
o jiný termín zápisu anebo nepožádá-li o prodloužení p erušení studia, je to d vod pro ukon ení 
studia. 
 Rozhodnutím d kanky ze dne (…), .j. (…) Vám bylo studium p erušeno na dobu od (…) do 
(…). P estože doba p erušení Vašeho studia uplynula dne (…), do p ti dn  po ukon ení p erušení 
studia jste se nezapsal do dalšího studia, nepožádal o jiný termín zápisu ani nepožádal o prodloužení 
p erušení studia. Tímto svým jednáním jste jednozna n  porušil  studijní povinnost. 

Z d vod  uvedených výše zahájila … v souladu s ust. l. 49 Studijního a zkušebního ádu 
Univerzity Palackého ze dne 1.7.2011 úkony spojené s ukon ením Vašeho studia. Oznámení o 
zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále jen „Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). 
Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení (dále jen „Vyjád ení“) jste uvedla, že (……..). K 
Vašim námitkám uvádím, že (…………). Vaše Vyjád ení bylo možno posuzovat též jako žádost o 
výjime né prominutí povinnosti studenta podle  ust. l. 53 odst. 2 SZ  UP. Touto žádostí jste se 
domáhala (…), p i emž v žádosti jste uvedla, že (……..). K Vašim tvrzením uvádím, že (…………). 
Proto jsem se rozhodl Vaší žádosti nevyhov t a v souladu s ust. l. 53 odst. 4 SZ  UP žádost 
zamítnout a Vaše studium ukon it. 
 
 
Pou ení: 
 
 Proti výroku obsaženém v bod  I. (rozhodnutí o žádosti o výjime né prominutí nespln ní 
povinnosti studenta) není možno podat opravný prost edek, toto rozhodnutí je kone né.  
 Proti výroku obsaženém v bod  II. (rozhodnutím o ukon ení studia), m žete podat žádost  
o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode dne doru ení rozhodnutí, a to rektorovi Univerzity Palackého v 
Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 
zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, 
vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 21- 
… 

… …  
… 

         … 
 
 
K . j.:(…)                          Vy izuje: (…)                 V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o výjimce a o ukon ení studia 

 
 

 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. ust. l. 28 odst. 1 písm. d) a l. 53 odst. 1 a 4 Studijního a 
zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity 
Palackého v Olomouci . A-10/2011.Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci 
ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, o ukon ení studia 
studentky … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu … …, oboru … 
…, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to z d vodu nespln ní 
povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu v akademickém roce 
…, a o podání výše jmenované(ho) studentky doru eném na studijní odd lení … Univerzity Palackého 
v Olomouci dne (…), pod .j. (…), které bylo možno posoudit jako žádost o výjime né prominutí 
povinnosti studenta podle  ust. l. 53  odst. 1 Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v 
Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, kterým 
se student(ka) domáhá (…), takto:  
 

I. Vaší žádosti o prominutí nespln ní povinnosti  studenta n e v y h o v u j i, 
II. Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 

Univerzity Palackého v Olomouci  
u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
 
Od vodn ní: 
   
 Dne … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).   
 Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 
dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Dle ust. l. 28 odst. 1 písm. d) Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého 
v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy UP . A-10/2011 (dále jen „SZ  UP“) d kan rozhodne  
o ukon ení studia z d vodu nepln ní požadavk  vyplývajících ze studijního programu podle ust. § 56 
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odst. 1 písm. b) zákona, jestliže student nesložil státní záv re nou zkoušku nebo neobhájil záv re nou 
práci. Ke spln ní všech podmínek pro vykonání státní záv re né zkoušky u Vás došlo dne (…), tedy 
ješt  za ú innosti Studijního a zkušebního ádu UP ze dne 14.4.2005, hlavní normy UP . A-6/2005 
(dále jen „p edchozí SZ  UP“), ídí se lh ta pro vykonání státní záv re né zkoušky p edchozím SZ  
UP. Ust. l. 15 odst. 3 p edchozího SZ  UP stanoví, že student, který v akademickém roce splnil 
všechny podmínky pro vykonání státní záv re né zkoušky, musí státní záv re nou zkoušku složit 
nejpozd ji ve dvou bezprost edn  po sob  následujících akademických rocích p i sou asném dodržení 
maximální doby studia stanovené podle l. 7 odst. 8 p edchozího SZ  UP. Nespln ní této podmínky je 
d vodem k ukon ení studia podle l. 28 odst. 1 písm. d) SZ  UP. Doba p erušení studia se do lh ty 
ur ené pro složení státní záv re né zkoušky nezapo ítává.  
 Ke dni (…) jste ve lh t  pro spln ní studijních povinností za akademický rok  (…) spnila 
všechny podmínky pro vykonání státní záv re né zkoušky. Lh ta pro vykonání státní záv re né 
zkoušky Vám tedy uplynula dne (…). Jak vyplývá z Vaší studijní spisové dokumentace (Protokol o 
konání státní bakalá ské zkoušky),  státní záv re nou zkoušku jste dosud nevykonala. 

Z d vod  uvedených výše zahájila … v souladu s ust. l. 49 Studijního a zkušebního ádu 
Univerzity Palackého ze dne 1.7.2011 úkony spojené s ukon ením Vašeho studia. Oznámení o 
zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále jen „Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). 
Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení (dále jen „Vyjád ení“) jste uvedla, že (……..). K 
Vašim námitkám uvádím, že (…………). Vaše Vyjád ení bylo možno posuzovat též jako žádost o 
výjime né prominutí povinnosti studenta podle  ust. l. 53 odst. 2 SZ  UP. Touto žádostí jste se 
domáhala (…), p i emž v žádosti jste uvedla, že (……..). K Vašim tvrzením uvádím, že (…………). 
Proto jsem se rozhodl Vaší žádosti nevyhov t a v souladu s ust. l. 53 odst. 4 SZ  UP žádost 
zamítnout a Vaše studium ukon it. 
 
 
Pou ení: 
 
 Proti výroku obsaženém v bod  I. (rozhodnutí o žádosti o výjime né prominutí nespln ní 
povinnosti studenta) není možno podat opravný prost edek, toto rozhodnutí je kone né.  
 Proti výroku obsaženém v bod  II. (rozhodnutím o ukon ení studia), m žete podat žádost  
o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode dne doru ení rozhodnutí, a to rektorovi Univerzity Palackého v 
Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 
zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, 
vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 22- 
… 

… …  
… 

         … 
 
 
K . j.:(…)                          Vy izuje: (…)                 V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o výjimce a o ukon ení studia 

 
 

 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. ust. l. 28 odst. 1 písm. d) a l. 53 odst. 1 a 4 Studijního a 
zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity 
Palackého v Olomouci . A-10/2011.Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci 
ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, o ukon ení studia 
studentky … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu … …, oboru … 
…, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to z d vodu nespln ní 
povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu v akademickém roce 
…, a o podání výše jmenované(ho) studentky doru eném na studijní odd lení … Univerzity Palackého 
v Olomouci dne (…), pod .j. (…), které bylo možno posoudit jako žádost o výjime né prominutí 
povinnosti studenta podle  ust. l. 53  odst. 1 Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v 
Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, kterým 
se student(ka) domáhá (…), takto:  
 

I. Vaší žádosti o prominutí nespln ní povinnosti  studenta n e v y h o v u j i, 
II. Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 

Univerzity Palackého v Olomouci  
u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
 
Od vodn ní: 
   
 Dne … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).   
 Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 
dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Dle ust. l. 28 odst. 1 písm. d) Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého 
v Olomouci ze dne 1.7.2011, hlavní normy UP . A-10/2011 (dále jen „SZ  UP“) d kan rozhodne  
o ukon ení studia z d vodu nepln ní požadavk  vyplývajících ze studijního programu podle ust. § 56 
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odst. 1 písm. b) zákona, jestliže student nesložil státní záv re nou zkoušku nebo neobhájil záv re nou 
práci. Ke spln ní všech podmínek pro vykonání státní záv re né zkoušky u Vás došlo dne (…), tedy 
ješt  za ú innosti Studijního a zkušebního ádu UP ze dne 14.4.2005, hlavní normy UP . A-6/2005 
(dále jen „p edchozí SZ  UP“), ídí se lh ta pro vykonání státní záv re né zkoušky p edchozím SZ  
UP. Ust. l. 15 odst. 3 p edchozího SZ  UP stanoví, že student, který v akademickém roce splnil 
všechny podmínky pro vykonání státní záv re né zkoušky, musí státní záv re nou zkoušku složit 
nejpozd ji ve dvou bezprost edn  po sob  následujících akademických rocích p i sou asném dodržení 
maximální doby studia stanovené podle l. 7 odst. 8 p edchozího SZ  UP. Nespln ní této podmínky je 
d vodem k ukon ení studia podle l. 28 odst. 1 písm. d) SZ  UP. Doba p erušení studia se do lh ty 
ur ené pro složení státní záv re né zkoušky nezapo ítává.  
 Ke dni (…) jste ve lh t  pro spln ní studijních povinností za akademický rok  (…) spnila 
všechny podmínky pro vykonání státní záv re né zkoušky. Lh ta pro vykonání státní záv re né 
zkoušky Vám tedy uplynula dne (…). Jak vyplývá z Vaší studijní spisové dokumentace (Protokol o 
konání státní magisterské zkoušky),  státní záv re nou zkoušku jste dosud nevykonala. 

Z d vod  uvedených výše zahájila … v souladu s ust. l. 49 Studijního a zkušebního ádu 
Univerzity Palackého ze dne 1.7.2011 úkony spojené s ukon ením Vašeho studia. Oznámení o 
zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále jen „Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). 
Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení (dále jen „Vyjád ení“) jste uvedla, že (……..). K 
Vašim námitkám uvádím, že (…………). Vaše Vyjád ení bylo možno posuzovat též jako žádost o 
výjime né prominutí povinnosti studenta podle  ust. l. 53 odst. 2 SZ  UP. Touto žádostí jste se 
domáhala (…), p i emž v žádosti jste uvedla, že (……..). K Vašim tvrzením uvádím, že (…………). 
Proto jsem se rozhodl Vaší žádosti nevyhov t a v souladu s ust. l. 53 odst. 4 SZ  UP žádost 
zamítnout a Vaše studium ukon it. 
 
 
Pou ení: 
 
 Proti výroku obsaženém v bod  I. (rozhodnutí o žádosti o výjime né prominutí nespln ní 
povinnosti studenta) není možno podat opravný prost edek, toto rozhodnutí je kone né.  
 Proti výroku obsaženém v bod  II. (rozhodnutím o ukon ení studia), m žete podat žádost  
o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode dne doru ení rozhodnutí, a to rektorovi Univerzity Palackého v 
Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 
zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, 
vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 23- 
… 

… … 
… 

         … 
 
 
K . j.:(…)                          Vy izuje: (…)                 V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o výjimce a o ukon ení studia 

 
 

 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. ust. l. 28 odst. 1 písm. e) a l. 53 odst. 1 a 4 Studijního a 
zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity 
Palackého v Olomouci . A-10/2011.Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci 
ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, o ukon ení studia 
studentky … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu … …, oboru … 
…, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to z d vodu nespln ní 
povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu v akademickém roce 
…, a o podání výše jmenované(ho) studentky doru eném na studijní odd lení … Univerzity Palackého 
v Olomouci dne (…), pod .j. (…), které bylo možno posoudit jako žádost o výjime né prominutí 
povinnosti studenta podle  ust. l. 53  odst. 1 Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v 
Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, kterým 
se student(ka) domáhá (…), takto:  
 

I. Vaší žádosti o prominutí nespln ní povinnosti  studenta n e v y h o v u j i, 
II. Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 

Univerzity Palackého v Olomouci  
u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
 
Od vodn ní: 
   
 Dne … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).   

  
Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 

dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Jelikož Vaše podmínky Vašeho studia se ídily Studijní a zkušebním ádem UP ze 
dne 14.4.2005, hlavní normy UP . A-5/2006 (dále jen „p edchozí SZ  UP“), posoudí se maximální 
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doba Vašeho studia dle p edchozího SZ  UP. Dle ust. l. 7 odst. 8 p edchozího SZ  UP je maximální 
dobou pro bakalá ské studium standardní doba studia zv tšená o t i akademické roky. Doba p erušení 
studia se do maximální doby studia nezapo ítává. 
 Na základ  kontroly pln ní studijních povinností zjistila …, že jste studium neukon il b hem 
maximální doby studia, tj. do dne (…). Tato skute nost je ve smyslu ustanovení l. 7 odst. 8 
p edchozího SZ  UP posuzována jako d vod pro ukon ení studia podle l. 28 odst. 1 písm. e) 
Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého ze dne 1.7.2011,  hlavní normy UP . A-10/2011 
(dále jen „stávající SZ  UP“), podle n hož d kanka rozhodne o ukon ení studia podle § 56 odst. 1 
písm. b) zákona z d vod  nepln ní požadavk  vyplývajících ze studijního programu podle studijního a 
zkušebního ádu.  

Z d vod  uvedených výše zahájila … v souladu s ust. l. 49 stávajícího SZ  UP úkony 
spojené s ukon ením Vašeho studia. Oznámení o zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále 
jen „Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení 
(dále jen „Vyjád ení“) jste uvedla, že (……..). K Vašim námitkám uvádím, že (…………). Vaše 
Vyjád ení bylo možno posuzovat též jako žádost o výjime né prominutí povinnosti studenta podle  
ust. l. 53 odst. 2 stávajícího SZ  UP. Touto žádostí jste se domáhala (…), p i emž v žádosti jste 
uvedla, že (……..). K Vašim tvrzením uvádím, že (…………). Proto jsem se rozhodl Vaší žádosti 
nevyhov t a v souladu s ust. l. 53 odst. 4 stávajícího SZ  UP žádost zamítnout a Vaše studium 
ukon it. 
 
 
Pou ení: 
 
 Proti výroku obsaženém v bod  I. (rozhodnutí o žádosti o výjime né prominutí nespln ní 
povinnosti studenta) není možno podat opravný prost edek, toto rozhodnutí je kone né.  
 Proti výroku obsaženém v bod  II. (rozhodnutím o ukon ení studia), m žete podat žádost  
o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode dne doru ení rozhodnutí, a to rektorovi Univerzity Palackého v 
Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 
zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, 
vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 24- 
… 

… … 
… 

         … 
 
 
K . j.:(…)                          Vy izuje: (…)                 V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o výjimce a o ukon ení studia 

 
 

 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. ust. l. 28 odst. 1 písm. e) a l. 53 odst. 1 a 4 Studijního a 
zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity 
Palackého v Olomouci . A-10/2011.Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci 
ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, o ukon ení studia 
studentky … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu … …, oboru … 
…, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to z d vodu nespln ní 
povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu v akademickém roce 
…, a o podání výše jmenované(ho) studentky doru eném na studijní odd lení … Univerzity Palackého 
v Olomouci dne (…), pod .j. (…), které bylo možno posoudit jako žádost o výjime né prominutí 
povinnosti studenta podle  ust. l. 53  odst. 1 Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v 
Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, kterým 
se student(ka) domáhá (…), takto:  
 

I. Vaší žádosti o prominutí nespln ní povinnosti  studenta n e v y h o v u j i, 
II. Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 

Univerzity Palackého v Olomouci  
u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
 
Od vodn ní: 
   
 Dne … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).   

Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 
dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Jelikož Vaše podmínky Vašeho studia se ídily Studijní a zkušebním ádem UP ze 
dne 14.4.2005, hlavní normy UP . A-5/2006 (dále jen „p edchozí SZ  UP“), posoudí se maximální 
doba Vašeho studia dle p edchozího SZ  UP. Dle ust. l. 7 odst. 8 p edchozího SZ  UP je maximální 
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dobou pro magisterské studium standardní doba studia zv tšená o ty i akademické roky. Doba 
p erušení studia se do maximální doby studia nezapo ítává. 
 Na základ  kontroly pln ní studijních povinností zjistila …, že jste studium neukon il b hem 
maximální doby studia, tj. do dne (…). Tato skute nost je ve smyslu ustanovení l. 7 odst. 8 
p edchozího SZ  UP posuzována jako d vod pro ukon ení studia podle l. 28 odst. 1 písm. e) 
Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého ze dne 1.7.2011,  hlavní normy UP . A-10/2011 
(dále jen „stávající SZ  UP“), podle n hož d kanka rozhodne o ukon ení studia podle § 56 odst. 1 
písm. b) zákona z d vod  nepln ní požadavk  vyplývajících ze studijního programu podle studijního a 
zkušebního ádu.  

Z d vod  uvedených výše zahájila … v souladu s ust. l. 49 stávajícího SZ  UP úkony 
spojené s ukon ením Vašeho studia. Oznámení o zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále 
jen „Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení 
(dále jen „Vyjád ení“) jste uvedla, že (……..). K Vašim námitkám uvádím, že (…………). Vaše 
Vyjád ení bylo možno posuzovat též jako žádost o výjime né prominutí povinnosti studenta podle  
ust. l. 53 odst. 2 stávajícího SZ  UP. Touto žádostí jste se domáhala (…), p i emž v žádosti jste 
uvedla, že (……..). K Vašim tvrzením uvádím, že (…………). Proto jsem se rozhodl Vaší žádosti 
nevyhov t a v souladu s ust. l. 53 odst. 4 stávajícího SZ  UP žádost zamítnout a Vaše studium 
ukon it. 
 
 
Pou ení: 
 
 Proti výroku obsaženém v bod  I. (rozhodnutí o žádosti o výjime né prominutí nespln ní 
povinnosti studenta) není možno podat opravný prost edek, toto rozhodnutí je kone né.  
 Proti výroku obsaženém v bod  II. (rozhodnutím o ukon ení studia), m žete podat žádost  
o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode dne doru ení rozhodnutí, a to rektorovi Univerzity Palackého v 
Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 
zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, 
vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 
 

 
… 
… 
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-P íloha . 25- 
… 

… … 
… 

         … 
 
 
K . j.:(…)                          Vy izuje: (…)                 V Olomouci dne (…) 
 
 
Rozhodnutí o výjimce a o ukon ení studia 

 
 

 …, … … Univerzity Palackého v Olomouci, rozhodl dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a dle ust. l. ust. l. 28 odst. 1 písm. e) a l. 53 odst. 1 a 4 Studijního a 
zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity 
Palackého v Olomouci . A-10/2011.Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v Olomouci 
ze dne 1.7.2011, hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, o ukon ení studia 
studentky … Univerzity Palackého v Olomouci v … form  … studijního programu … …, oboru … 
…, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci: … …, r. . …, a to z d vodu nespln ní 
povinností vyplývajících ze studijního programu a studijního a zkušebního ádu v akademickém roce 
…, a o podání výše jmenované(ho) studentky doru eném na studijní odd lení … Univerzity Palackého 
v Olomouci dne (…), pod .j. (…), které bylo možno posoudit jako žádost o výjime né prominutí 
povinnosti studenta podle  ust. l. 53 odst. 1 Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého v 
Olomouci ze dne 1.7.2011, vnit ního p edpisu Univerzity Palackého v Olomouci . A-10/2011, kterým 
se student(ka) domáhá (…), takto:  
 

I. Vaší žádosti o prominutí nespln ní povinnosti  studenta n e v y h o v u j i, 
II. Vaše studium v … form  … studijního programu … …, oboru … …, uskute ovaného na … 

Univerzity Palackého v Olomouci  
u k o n  u j i. 

 
Dnem ukon ení studia je den nabytí právní moci rozhodnutí o ukon ení studia.  
 
 
Od vodn ní: 
   
 Dne … jste se ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona . 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní 
pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) zapsala do studia v … form  … studijního programu … …, 
oboru … …, uskute ovaného na … Univerzity Palackého v Olomouci, jak vyplývá z údaj  
evidovaných v centrální databázi „Sdružené informace matrik student “ (dále jen „…“, „UP“ a 
„studium“).   

Dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a 
dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), 
se studium ukon uje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního 
a zkušebního ádu. Jelikož Vaše podmínky Vašeho studia se ídily Studijní a zkušebním ádem UP ze 
dne 14.4.2005, hlavní normy UP . A-5/2006 (dále jen „p edchozí SZ  UP“), posoudí se maximální 
doba Vašeho studia dle p edchozího SZ  UP. Dle ust. l. 7 odst. 8 p edchozího SZ  UP je maximální 
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dobou pro navazující magisterské studium standardní doba studia zv tšená o t i akademické roky. 
Doba p erušení studia se do maximální doby studia nezapo ítává. 
 Na základ  kontroly pln ní studijních povinností zjistila …, že jste studium neukon il b hem 
maximální doby studia, tj. do dne (…). Tato skute nost je ve smyslu ustanovení l. 7 odst. 8 
p edchozího SZ  UP posuzována jako d vod pro ukon ení studia podle l. 28 odst. 1 písm. e) 
Studijního a zkušebního ádu Univerzity Palackého ze dne 1.7.2011,  hlavní normy UP . A-10/2011 
(dále jen „stávající SZ  UP“), podle n hož d kanka rozhodne o ukon ení studia podle § 56 odst. 1 
písm. b) zákona z d vod  nepln ní požadavk  vyplývajících ze studijního programu podle studijního a 
zkušebního ádu.  

Z d vod  uvedených výše zahájila … v souladu s ust. l. 49 stávajícího SZ  UP úkony 
spojené s ukon ením Vašeho studia. Oznámení o zahájení úkon  spojených s ukon ením studia (dále 
jen „Oznámení”) Vám bylo doru eno dne (….). Ve lh t  ur ené Vám k podání vyjád ení k Oznámení 
(dále jen „Vyjád ení“) jste uvedla, že (……..). K Vašim námitkám uvádím, že (…………). Vaše 
Vyjád ení bylo možno posuzovat též jako žádost o výjime né prominutí povinnosti studenta podle  
ust. l. 53 odst. 2 stávajícího SZ  UP. Touto žádostí jste se domáhala (…), p i emž v žádosti jste 
uvedla, že (……..). K Vašim tvrzením uvádím, že (…………). Proto jsem se rozhodl Vaší žádosti 
nevyhov t a v souladu s ust. l. 53 odst. 4 stávajícího SZ  UP žádost zamítnout a Vaše studium 
ukon it. 
 
 
Pou ení: 
 
 Proti výroku obsaženém v bod  I. (rozhodnutí o žádosti o výjime né prominutí nespln ní 
povinnosti studenta) není možno podat opravný prost edek, toto rozhodnutí je kone né.  
 Proti výroku obsaženém v bod  II. (rozhodnutím o ukon ení studia), m žete podat žádost  
o jeho p ezkoumání do 30 dn  ode dne doru ení rozhodnutí, a to rektorovi Univerzity Palackého v 
Olomouci prost ednictvím d kanátu … Univerzity Palackého v Olomouci.  Dle ust. § 68 odst. 4 
zákona rektor zm ní nebo zruší pouze takové rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, 
vnit ním p edpisem ve ejné vysoké školy nebo její sou ásti. 
 
 
 
 

 
… 
… 

 
 

 
 


