Informovaný souhlas uživatele s dodržováním vnitřních předpisů a
provozních řádů JU
Já, níže podepsaný(á) (doplňte jméno a příjmení):………………………………………………………………………..
Narozen(a) dne: ……………………………………………….
jsem byl(a) informován(a), že povinnosti studenta vysoké školy vymezuje níže doslovně citovaný §63
zákona č. 111/1998 Sb.
§ 63
Povinnosti studenta
(1) Studijní povinnosti studenta vyplývají ze studijního programu a studijního a zkušebního řádu.
(2) Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí.
(3) Student je dále povinen
a) hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši,
b) hlásit vysoké škole nebo její součásti, na které je zapsán, adresu určenou pro doručování,
c) dostavit se na předvolání rektora, děkana nebo jimi pověřeného zaměstnance vysoké školy
k projednání otázek týkajících se průběhu studia nebo ukončení studia.
(4) Zaviněným nesplněním povinnosti uvedené v odstavci 3 vzniká studentovi povinnost nahradit vysoké škole
náklady, které jí tím způsobil.

V souladu se zněním § 63, odst. 2, zákona č. 111/1998 Sb. se zavazuji, že:
 budu dodržovat vnitřní předpisy JU a vnitřní předpisy fakulty, na které jsem zapsán(a) ke studiu
(dále jen fakulty), resp. dalších součásti JU, které zajišťují mé studium a pobyt na JU (dále jen
součástí) (jsou zveřejněny na webu http://www.jcu.cz a na webech jednotlivých fakult a součástí
JU);
 budu dodržovat platná Opatření a Rozhodnutí rektora, děkana fakulty, resp. ředitele příslušné
součásti JU (jsou zveřejněny na webu http://www.jcu.cz/documents/rectors_proceedings a na
webech jednotlivých fakult a součástí JU);
 budu dodržovat platné předpisy zveřejněné v rámci Systému řízení informační bezpečnosti na
JU (ISMS – dostupné po přihlášení na https://isms.jcu.cz/isms‐dokumenty ) a tam, kde je to
vyžadováno, potvrdím jejich přečtení;
 při využívání služeb Akademické knihovny JU budu dodržovat ustanovení Knihovního řádu AK JU
(http://www.lib.jcu.cz/docs/ak‐knihovni‐rad.pdf);
 při využívání služeb Knihovny TF JU budu dodržovat ustanovení Knihovního řádu Knihovny TF JU
(http://lumen.tf.jcu.cz/~krizkova/krtf.rtf);
 při využívání ubytovacích služeb Kolejí a menzy JU budu dodržovat ustanovení Kolejního řádu
KAM JU (http://kam.jcu.cz/kol_rad.htm);
 budu pravidelně sledovat obsah e‐mailové schránky, jež mi byla přidělena na JU; v případě, že
jsem zadal svou soukromou e‐mailovou adresu do systému STAG, mohou být e‐mailové zprávy
zasílané na mou univerzitní adresu automaticky přesměrovány na tuto soukromou adresu;
 při využívání služeb Interního platebního systému (IPS) budu dodržovat ustanovení platných
předpisů (zejména opatření rektora/rektorky) k provozu IPS (jsou zveřejněny na
http://www.jcu.cz/documents/rectors_proceedings);
 vyrovnám všechny své závazky vůči JU, a to před zápisem do vyššího ročníku, resp. před
ukončením studia na JU, zejména vyrovnám závazky, které vedou k prioritním blokacím na mém
účtu IPS.
Jsem si vědom(a) toho, že celý text tohoto informovaného souhlasu je dostupný na webu JU, zároveň
s dalšími informacemi, a to na adrese: https://www.jcu.cz/it_services (po přihlášení).

V Českých Budějovicích, dne …………………………

………………………………………………………
podpis

