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ROZHODNUTÍ Č. 21/2017
VÝSTUPNÍ LIST STUDENTA
Článek 1
Předmět úpravy
1.

Podle Studijního a zkušebního řádu VUT je student povinen nejpozději ke dni ukončení studia
odevzdat potvrzený a podepsaný výstupní list jako doklad o vypořádání všech vzájemných závazků
mezi ním a VUT či fakultou nebo další součástí VUT (dále jen fakultou).

2.

Vzhledem k rozdílným požadavkům fakult na obsah a formu výstupního listu stanovuji:
a) Při dodržení Studijního a zkušebního řádu VUT je obsah (kromě ustanovení bodu 2 tohoto
rozhodnutí), forma a organizační zabezpečení agendy výstupních listů záležitostí fakulty.
Podepsaný a jmenovaným odpovědným pracovníkem/pracovníky fakulty potvrzený výstupní
list je součástí osobního spisu studenta. U studenta, který ukončí studium podle §56 odst. a),
b) a e) zákona č. 111/1998 Sb. a výstupní list nepodepíše, bude tato skutečnost uvedena v
osobním spise. Fakulta povede evidenci těchto případů a bude o nich informovat Odbor
studijních záležitosti rektorátu.
b) Povinnou součástí výstupního listu je
• prohlášení studenta o vyrovnání všech svých závazků vůči VUT a fakultě ve znění:
„Prohlašuji, že mám/nemám* vyrovnány všechny závazky vůči Vysokému učení technickému v
Brně, Fakultě/součásti VUT …, *nemám vyrovnány následující závazky: …“
*nehodící se škrtne
Závazky vůči fakultě nebo závazky fakulty vůči studentovi řeší fakulta. Student, který nemá ke dni
podpisu výstupního listu vyrovnány poplatky za studium, podepisuje Uznání dluhu (viz bod 3
tohoto rozhodnutí). O studentech, kteří nepodepíší Uznání dluhu, je v osobním spise tato
skutečnost uvedena, fakultou je vedena jejich evidence a informován Útvar pro studijní záležitosti
rektorátu.
•

souhlas studenta k využití osobních údajů po ukončení studia ve znění:

„Vyjadřuji ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v
platném znění, svůj výslovný souhlas s tím, aby VUT zpracovávalo moje osobní údaje, a to výhradně
pro účely styku mezi mnou a Vysokým učením technickým v Brně. Tento svůj souhlas uděluji na
dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu specifikovanému předchozí větou.“
Výslovný nesouhlas studenta/absolventa s touto formulací bude uveden jeho písemným
prohlášením pod touto větou. Nesouhlas není důvodem k nepřijetí výstupního listu a jeho
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platnosti. O nesouhlasu vede fakulta evidenci, o těchto absolventech informuje Útvar vnějších
vztahů rektorátu.

c) Uznání dluhu:
UZNÁNÍ DLUHU CO DO DŮVODU A VÝŠE
Níže označený
Jméno, příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
(dále v textu pouze jako „student“)
tímto vůči Vysokému učení technickému v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ:
00216305, DIČ: CZ00216305 výslovně a bezvýhradně
uznává
svůj dluh ve výši: ………… Kč (slovy: …….……...) vzniklý z důvodu studentem dosud neuhrazeného
poplatku za studium vyměřeného rozhod-nutím čj. ………ze dne …………., co do důvodu a výše.
Současně tímto student prohlašuje, že výše uvedené rozhodnutí mu bylo řádně doručeno a shora
uvedený dluh je co do důvodu a výše dluh existující.

d) Výstupní list a Uznání dluhu lze vést v elektronické podobě. V tomto případě musí být podpis
studenta průkazný a certifikovaný. V osobním spise se archivuje písemný záznam výstupního
listu a Uznání dluhu.

Článek 2
Závěrečná ustanovení
1.

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

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor
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