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METODICKÝ LIST Č. 4/2019 

PŘERUŠOVÁNÍ STUDIA NA VUT 

 

ČÁST PRVNÍ 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 
Předmět úpravy 

Tímto metodickým listem se sjednocuje postup fakult a součástí VUT při přerušování studia studentů 
VUT. 

 

Článek 2 
Právní východiska 

1. Podle § 54 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) může být studium ve 
studijním programu za podmínek stanovených studijním a zkušebním řádem i opakovaně 
přerušeno. Studijní a zkušební řád stanoví nejdelší celkovou dobu přerušení studia. 

2. Podle § 54 dost. 2 a 3 zákona má student právo na přerušení studia vždy v souvislosti s 
těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. Doba tohoto 
přerušení se nepočítá do celkové doby přerušení studia ani do maximální doby studia. 

3. Podmínky přerušení studia a zápisu do studia po přerušení jsou stanoveny v čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 
18, čl. 36 a čl. 47 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu VUT (dále jen „SZŘ“). 

 

 

ČÁST DRUHÁ 
PŘERUŠENÍ STUDIA NA ŽÁDOST STUDENTA 

Článek 3 
Podání žádosti 

1. Student může písemně požádat o přerušení studia, v žádosti uvede důvody pro přerušení studia 
a tvrzené skutečnosti, které nejsou zjistitelné z informačního systému VUT, doloží. V žádosti 
student vždy uvede, na jaké období chce studium přerušit. 
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2. Žádost se podává písemně s vlastnoručním podpisem studenta děkanovi fakulty či řediteli 
vysokoškolského ústavu prostřednictvím studijního či vědeckého oddělení, které administruje 
předmětné studium studenta. 

 

Článek 4 
Nárokové přerušení studia 

1. Děkan na žádost studenta vždy přeruší studium za těchto situací: 

a) student splnil podmínky postupu do dalšího úseku studia (čl. 18 odst. 4 SZŘ)  
b) student byl u státní závěrečné zkoušky hodnocen stupněm „F“ (čl. 18 odst. 8 SZŘ),  
c) doktorand nevykonal úspěšně státní doktorskou zkoušku (čl. 36 odst. 3 SZŘ) a  
d) doktorand neobhájil disertační práci  (čl. 47 odst. 5 SZŘ). 

2. V případě přerušení podle čl. 4 odst. 1 písm. a) se studium přeruší zpravidla na dobu celých 
semestrů dle žádosti studenta. Doba tohoto přerušení se počítá do maximální doby studia podle 
čl. 4 odst. 3 SZŘ. Součet doby přerušení a skutečné doby studia nesmí překročit maximální dobu 
studia.  

3. V případě přerušení podle čl. 4 odst. 1 písm. b) až d) se přeruší do termínu opakování státní 
závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky nebo obhajoby disertační práce. Doba tohoto 
přerušení se počítá do maximální doby studia podle čl. 4 odst. 3 SZŘ. 

4. K přerušení studia podle s čl. čl. 4 odst. 1 písm. a) v informačním systému se použije kód pro 
„obecné“ přerušení studia. K přerušení studia podle čl. 4 odst. 1 písm. b) až d) se v informačním 
systému se použije kód pro“ obecné“ přerušení studia nebo pro přerušení studia „posun SZZ“.  

 

Článek 5 
Přerušení ze závažných zdravotních důvodů 

1. Student může kdykoliv požádat o přerušení studia ze závažných zdravotních důvodů. Svou žádost 
musí dostatečně konkrétně odůvodnit a svá tvrzení průkazně doložit. 

2. Studium je přerušeno na dobu dle žádosti studenta a uvážení děkana či ředitele vysokoškolského 
ústavu. 

3. Doba tohoto přerušení se nepočítá do celkové doby přerušení a maximální doby studia. Tato 
skutečnost musí být v rozhodnutí o přerušení uvedena (při tisku rozhodnutí o přerušení je nutné 
zaškrtnout políčko „z vážných zdravotních důvodů“). 

4. K přerušení studia v informačním systému se použije kód pro přerušení studia ze zdravotních 
důvodů („zdravotní“). 

 

Článek 6 
Přerušení z důvodu rodičovství 

1. Student může kdykoliv požádat o přerušení studia v době, kdy studuje v uznané době rodičovství. 
Své rodičovství musí doložit rodným listem dítěte nebo těhotenskou průkazkou (pokud již nemá 
studium v uznané době rodičovství zaznamenáno v informačním systému VUT). 

2. Přerušit studium z důvodu rodičovství může studentka nejdříve 8 týdnů před plánovaným 
termínem porodu, student nejdříve ode dne narození dítěte. Studium lze přerušit nejdéle do tří 
let věku dítěte. 

3. Doba tohoto přerušení se nepočítá do celkové doby přerušení a maximální doby studia. 
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4. K přerušení studia v informačním systému se použije kód pro „obecné“ přerušení studia. Současně 
musí mít student v informačním systému zadánu „uznanou dobu rodičovství“. 

 

Článek 7 
Ostatní přerušení studia na žádost studenta 

1. Student může požádat o přerušení studia z jiných důvodů, než jsou výše uvedeny. Student musí 
svá tvrzení, která nejsou zjistitelná z informačního systému VUT, dostatečně průkazně doložit, 
jinak nelze k tvrzením studenta přihlížet. 

2. Pokud děkan či ředitel vysokoškolského ústavu žádosti studenta vyhoví, rozhodne současně o 
době, na kterou se studium přerušuje. Doba tohoto přerušení se počítá do maximální doby studia 
podle čl. 4 odst. 3 SZŘ. Součet doby přerušení a skutečné doby studia nesmí nepřekročit maximální 
dobu studia. 

3. K přerušení studia v informačním systému se použije kód pro „obecné“ přerušení studia. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 
PŘERUŠENÍ Z MOCI ÚŘEDNÍ 

Článek 8 
Přerušení studia z moci úřední 

1. Děkan či ředitel vysokoškolského ústavu může přerušit studentovi studium z moci úřední pouze 
za situace popsané v čl. 18 odst. 6 SZŘ. 

2. Doba tohoto přerušení se počítá do maximální doby studia podle čl. 4 odst. 3 SZŘ. Studium může 
být přerušeno maximálně na dobu, která zbývá do vyčerpání maximální doby studia. 

3. K přerušení studia v informačním systému se použije kód pro „obecné“ přerušení studia. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 9 
Rozhodnutí o přerušení studia 

1. O přerušení studia děkan či ředitel vysokoškolského ústavu vždy vydá rozhodnutí v písemné 
podobě, které je studentovi doručeno osobně, prostřednictvím datové schránky nebo 
prostřednictvím poštovních služeb do vlastních rukou na kontaktní adresu. 

2. Vzory rozhodnutí o přerušení studia jsou součástí informačního systému VUT. 

3.  Student se může proti rozhodnutí o přerušení studia (kladnému i zápornému) odvolat ve lhůtě 30 
dní ode dne doručení rozhodnutí. 

4. Odvolacím orgánem je rektor. 

5. Rozhodnutí o přerušení nabývá právní moci po marném uplynutí lhůty k odvolání nebo ke dni 
doručení rozhodnutí rektora o odvolání. 
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Článek 10 
Doba přerušení studia 

1. Studium nelze přerušit zpětně. 

2. Datum zahájení přerušení studia na žádost studenta podle části druhé nesmí předcházet datu 
vydání rozhodnutí o přerušení. Datum vydání rozhodnutí je datum, kdy bylo rozhodnutí odesláno 
studentovi. 

3. Přerušení studia z moci úřední podle části třetí může být přerušeno ke dni nabytí právní moci 
rozhodnutí o přerušení. 

4. Studium se přerušuje na dobu celých semestrů, případně na část semestru, ve kterém student o 
přerušení požádal. 

5. Studium lze přerušit i opakovaně. 

6. Dnem ukončení přerušení studia získává osoba s přerušeným studiem právo zápisu do studia. 
Pokud se osoba nezapíše do studia do 5 pracovních dnů od ukončení přerušení, je jí studium 
ukončeno. 

7.  O ukončení přerušení může osoba s přerušeným studiem požádat i před uplynutím doby 
přerušení. Přerušení studia může být ukončeno v takové době, aby student mohl pokračovat bez 
problémů ve studiu. 

 

Článek 11 
Ukončení studia 

1. V případě, že se student bez omluvy nezapíše do studia po ukončení přerušení studia ve lhůtě 
podle čl. 10 odst. 4, je mu studium ukončeno. 

2. Postup při ukončování studia z důvodu nezapsání se po přerušení je stejný jako u jiných ukončení 
studia rozhodnutím děkana. Student musí být vyzván k seznámení se s podklady pro rozhodnutí, 
je mu vydáno rozhodnutí doručené do vlastních rukou. Proti rozhodnutí má právo se ve lhůtě 30 
dní odvolat. 

3. Studium je ukončeno ke dni právní moci rozhodnutí o ukončení studia. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 12 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví. 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Hana Odstrčilová 
vedoucí odboru studijních záležitostí 


