
 

 

Pro posuzování překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok se k době odstudované 
v aktuálním studijním programu připočítávají rovněž všechna časová období odstudovaná studentem 
ve všech bakalářských nebo magisterských studijních programech ukončených jinak než řádně podle 
§ 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách, nejde-li o předchozí studium, po jehož 
ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. 

 
Typem studijního programu (relevantním pro výpočet poplatkové povinnosti) je typ bakalářský 
a magisterský. V případě, že student ukončí jakékoli své studium řádně, dříve ukončená studia 
stejného typu se přestávají počítat do celkové doby studia v jakémkoli následujícím studiu.  
 
A. Po řádném ukončení bakalářského studia se do doby jakéhokoli následujícího studia přestávají 

počítat doby dřívějších neúspěšných bakalářských studií. Případné doby magisterských 
a magisterských navazujících studií se dále k době aktuálního studia připočítávat budou. 

 
Příklady: 

 Student studoval v bakalářském studiu nejprve neúspěšně a druhé bakalářské studium, ve 
které již hradil poplatek za studium, dokončil řádně.  V magisterském navazujícím studiu se 
nebude do celkové doby studia počítat neúspěšné bakalářské studium, po standardní dobu 
studia zvětšenou o jeden rok bude student v tomto studiu studovat bez poplatkové 
povinnosti. 

Grafické znázornění situace: 
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Celková doba studia bbbbbbbb, v době, kdy toto studium probíhalo, zahrnovala úsek 
bbbbbbbbbbbbb. 
Celková doba studia nnnnnnnnnn nezahrnuje dobu bbbbbbbbbbbbb, protože po jeho   
ukončení bylo ukončeno řádně studium stejného typu. 
 

 Student studoval nejprve v neúspěšném magisterském studijním programu, poté 
neúspěšném bakalářském programu a poté v bakalářském studiu, které úspěšně absolvoval. 
V jeho následném magisterském navazujícím studijním programu (nebo jakémkoli jiném typu 
studia) se bude do celkové doby studia nadále počítat jen doba neúspěšného magisterského 
studia, doba neúspěšného bakalářského studia se počítat nebude, protože student po jeho 
ukončení řádně ukončil studium stejného typu. 
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Celková doba studia bbbbbbbb, v době, kdy toto studium probíhalo, zahrnovala úseky 
mmmmmmmmmmmmmmmmmm  i bbbbbbbbbbbbb. 
Celková doba studia nnnnnnnn zahrnuje úsek mmmmmmmmmmmmmm, ne však 
bbbbbbbbbbbbb. 
    

 Student studoval neúspěšně bakalářské studium, poté jiné bakalářské studium ukončil řádně, 
následně studoval neúspěšně v navazujícím magisterském studiu, poté začal studovat jiné 
bakalářské studium, které ukončil řádně. Po nástupu do druhého magisterského navazujícího 
(nebo i dalšího bakalářského či dlouhého magisterského) studia  se bude studentovi počítat 



 

 

doba neúspěšného magisterského navazujícího studia, protože po jeho ukončení 
neabsolvoval studijní program stejného typu. 
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Celková doba studia bbbbbbbbbbb (druhého v pořadí), v době, kdy toto studium probíhalo,  
zahrnoval úsek nnnnnnnnnnn, ale ne úsek bbbbbbbbbbbbb. 
Celková doba studia nnnnnnnn také zahrnuje úsek nnnnnnnnn, ne však  bbbbbbbbbbbbb.    
 
 

B. Po řádném ukončení magisterského studia (nenavazujícího i navazujícího) se přestávají počítat 
doby magisterských studií dříve ukončených jinak než řádně (nenavazujících i navazujících 
programů). Případné doby neúspěšným bakalářských studií (pokud se již nepřestaly počítat 
z důvodu řádného ukončení bakalářského studia) se do doby jakéhokoli následného studia počítat 
budou. 

 
Příklady: 

 Student studoval neúspěšně bakalářské studium, poté ukončil řádně magisterské pětileté 
studium. Po nástupu do následného bakalářského (či jakéhokoli jiného studia) se bude 
studentovi počítat doba neúspěšného bakalářského studia, protože po jeho ukončení 
neabsolvoval studijní program stejného typu. 

Grafické znázornění situace: 
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 Celková doba studia mmmmmmmmm v době, kdy probíhalo, zahrnovalo úsek 

bbbbbbbbbbbbb. 
Celková doba studia bbbbbbbb zahrnuje opět dobu bbbbbbbbbbbbb, protože po jeho 
ukončení nebylo ukončeno řádně studium stejného typu. 
  

 Pokud student z předchozího příkladu absolvuje své druhé bakalářské studium a bude 
pokračovat v magisterském navazujícím studiu, již se mu do celkové doby studia jeho 
neúspěšné bakalářské studium počítat nebude.  
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Celková doba studia mmmmmmm již nezahrnuje úsek bbbbbbbbbbbbb, protože po jeho 
ukončení bylo absolvováno studium stejného typu. 
 

Při posuzování toho, které studium ukončené jinak než řádně se studentovi musí počítat do celkové 
doby jeho aktuálně probíhajícího studia, nijak nezáleží na typu tohoto právě probíhajícího a nyní 
posuzovaného studijního programu, ale vždy jen na typu studií ukončených jinak než řádně a typu 
studií řádně absolvovaných. 
 
V nezměněné podobě platí, že studoval-li student v určitém časovém období souběžně ve více 
studijních programech ukončených jinak než řádně, připočítává se toto období vždy pouze jednou. 



 

 

Doba, po kterou bylo studium přerušeno, a uznaná doba rodičovství [§ 21 odst. 1 písm. f) zákona 
o vysokých školách] se nezapočítávají. 
 


