
 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Práva a povinnosti Univerzity Pardubice (dále jen „univerzita“) při stanovení poplatků 
spojených se studiem stanoví zákon 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“).  
2. V této směrnici jsou konkretizována práva a povinnosti studentů a zaměstnanců univerzity 
v souvislosti s vyměřováním poplatků spojených se studiem.  
3. Poplatky spojené se studiem na univerzitě zahrnují  
 
a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona (dále jen "poplatek 
za přijímací řízení"),  
b) poplatek za studium podle § 58 odst. 3 (dále jen „poplatek za prodlouženou dobu studia“),  
c) poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 
zákona (dále jen „poplatek za studium v cizím jazyce“). 
 
 

Článek 2 
Vymezení některých pojmů 

 
1. Standardní doba studia je dána délkou doby studia akreditovaného studijního programu, do 
kterého je student zapsán. Délka standardní doby studia studijního programu je uvedena v 
akreditačních materiálech. Doba studia studenta se posuzuje u každého studia konkrétního 
studijního programu samostatně a počíná dnem, ke kterému je student do studia studijního 
programu zapsán.  
2. Sledované studium je studium ve studijním programu, které probíhá v aktuálním čase, a ke 
kterému jsou poměřována všechna předchozí nebo souběžně probíhající studia.  
3. Předchozí studium je takové studium, které započalo před nebo v průběhu sledovaného studia a 
bylo ukončeno před začátkem nebo v průběhu sledovaného studia.  
4. Souběžné studium je studium, které student studoval nebo studuje ve stejném čase se 
sledovaným studiem.  
5. Prodloužená doba studia je doba studia, které trvá déle, než je standardní doba studia zvětšená o 
jeden rok.  
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Článek 3 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 

 
1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se vyměřuje za každé přijímací řízení 
v bakalářském nebo magisterském nebo doktorském studijním programu samostatně. 
2. Výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením stanovuje čl. 10 odst. 1 Statutu 
Univerzity Pardubice ze dne 20. prosince 2016 (dále jen „Statut“) ve výši 500,- Kč.  
3. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením hradí uchazeč o studium bankovním převodem 
na účet univerzity nebo poštovní poukázkou typu A. Uchazeč o studium je povinen při úhradě 
poplatku uvést variabilní a specifický symbol platby. Symboly pro úhradu poplatku jsou uvedeny 
v příloze č. 1.  
4. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný. 
 
 

Článek 4 
Poplatek za prodlouženou dobu studia 

 
1. Poplatek za prodlouženou dobu studia se posuzuje pro každé studium v bakalářském nebo 
magisterském studijním programu samostatně.  
2. Výše poplatku za prodlouženou dobu studia stanovuje čl. 11 odst. 1 Statutu na 15 000,- Kč za 
každých dalších započatých šest měsíců studia nad prodlouženou dobu studia.  
3. Při posuzování překročení prodloužené doby studia platí, že celková doba studia se skládá 
jednak z doby trvání sledovaného studia a také se připočítávají časová období studentových 
předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny 
jinak než řádně podle § 45 odst. 3 resp. § 46 odst. 3 zákona (dále jen „předchozí neúspěšné 
studium“), přičemž: 
a) za předchozí neúspěšná studia se považují ta studia, která započala před začátkem současného 
studia a skončila před začátkem nebo v průběhu současného studia, 
b) nezapočítávají se neúspěšná studia, která byla započata a ukončena v průběhu současného 
studia, 
c) do celkové doby studia se započítávají jen předchozí neúspěšná studia ukončená po 1. 7. 2001; 
přičemž pokud studium započalo před 1. 7. 2001, tak do celkové doby studia se započítává jen 
jeho doba trvání od 1. 7. 2001 do konce studia, 
d) nezapočítávají se předchozí neúspěšná studia, která si student hradil sám nebo nebyla hrazena z 
rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
e) pokud předchozí neúspěšné studium bylo ukončeno až po 1. 1. 2006, tak se ta část jeho doby 
studia, která je v souběhu se současným studiem nezapočítává do celkové doby studia; pro 
předchozí neúspěšná studia ukončená před 1. 1. 2006 toto neplatí a jejich doba v souběhu se 
současným studiem se započítává, 
f) pokud u předchozích neúspěšných studií došlo k souběhu jejich doby studia, tak se doba 
souběhu započítává jen jednou, 
g) pokud po předchozím neúspěšném studiu student úspěšně absolvoval jiné studium stejného 
typu (bakalářské - bakalářské, magisterské - magisterské ať bylo navazující magisterské nebo 
magisterské), tak se doba tohoto předchozího neúspěšného studia do celkové doby studia 
nezapočítává, 
4. Počítání doby studia přestává plynout v době přerušení studia a uznané době rodičovství. 
5. Pokud již v den zápisu do sledovaného studia má student díky době předchozích neúspěšných 
studií překročenu prodlouženou dobu studia, tak se poplatek za prodlouženou dobu studia začne 
vyměřovat dnem zápisu do studia. 



6. Pokud student neúspěšně ukončí předchozí studium v průběhu sledovaného studia, jeho doba se 
mu připočte k celkové době studia a on díky tomu překročí prodlouženou dobu studia, bude dnem 
první platby den zakončení daného předchozího neúspěšného studia. 
7. Pokud je studentovi ve sledovaném studiu již vyměřován poplatek a on ukončí jiné předchozí 
neúspěšné studium, tak to již nemá vliv na vyměřování poplatku. 
 
 

Článek 5 
Vstupní data pro stanovení poplatků za prodlouženou dobu studia 

 
1. Vstupními daty pro stanovení povinnosti platit poplatek za prodlouženou dobu studia jsou 
údaje:  
a) přímo vzniklé v matrice studentů Informačního systému studijní agendy (dále jen "IS STAG") 
na univerzitě,  
b) předané z matrik studentů ostatních vysokých škol v České republice cestou Sdružených 
informací matrik studentů (dále jen „SIMS“),  
c) doplněné a opravené na základě sdělení studenta.  
2. Právo zadávat data do IS STAG uvedená v odstavci 1 mají pouze osoby pověřené správou 
osobních údajů studenta (dále jen "správce studijní evidence") nebo osoby pověřené správou 
matriky studentů na univerzitě (dále jen "správce matriky studentů").  
3. Student má právo přístupu ke svým údajům uvedeným v odstavci 1. 
4. Student má právo požadovat od správce studijní evidence resp. správce matriky studentů 
opravu údajů uvedených v odstavci 1 na základě podkladů prokazujících správné znění těchto 
údajů.  
5. Student je povinen bez zbytečného odkladu uvést skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku 
za prodlouženou dobu studia a upozornit na nesprávnosti, které zjistil ve svých údajích uvedených 
v odstavci 1. 
 
  

Článek 6 
Vyměření poplatku za prodlouženou dobu studia 

 
1. Děkan vyměří studentovi poplatek za prodlouženou dobu studia v rozhodnutí děkana, v souladu 
s ustanovením § 68 zákona za podmínek upravených touto směrnicí, a to bez zbytečného odkladu 
od zjištění skutečností rozhodných pro vyměření poplatku. Obsah a forma rozhodnutí děkana 
musí splňovat náležitosti stanovené § 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
2. Podkladem pro rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za prodlouženou dobu studia jsou 
vstupní data uvedená v čl. 5 odst. 1. Vstupní data jsou zpracovávána čtyřikrát ročně po ukončení 
sběru dat SIMS. Sběr dat SIMS je ukončen zpravidla do jednoho měsíce od sběru dat k 31. 10., 
31. 12., 31. 3. a 30. 6. 
3. Studentovi se poplatek poprvé vyměří, jakmile je ze vstupních dat zjištěno, že jeho celková 
doba studia převýší prodlouženou dobu studia a následně za překročení každé další 
šestiměsíční periody ode dne vzniku překročení prodloužené doby studia. Délka šestiměsíční 
periody vyjádřena ve dnech je 182,5 dne, přičemž výsledné datum se zaokrouhluje směrem 
dolů. Pokud v rámci periody nastalo přerušení studia nebo uznaná doba rodičovství v době 
studia, tak se o tuto dobu prodlouží perioda.  
4. Originál rozhodnutí děkana se zakládá do osobního spisu studenta. Stejnopis rozhodnutí musí 
být doručen studentovi do vlastních rukou. Rozhodnutí se studentovi doručuje v souladu s § 69a 
zákona, a to osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  



Článek 7 
Pravidla pro úhradu poplatku za prodlouženou dobu studia 

 
1. Vyměřený poplatek za prodlouženou dobu studia je splatný prvním dnem následujícím po 
uplynutí 90 dnů ode dne vydání rozhodnutí.  
2. Poplatek za prodlouženou dobu studia hradí student bankovním převodem na účet univerzity 
nebo poštovní poukázkou typu A. Student je povinen při úhradě poplatku uvést variabilní a 
specifický symbol platby. Symboly pro úhradu poplatku jsou uvedeny v příloze č. 1.  
3. Nemůže-li student provést úhradu poplatku za prodlouženou dobu studia způsobem uvedeným 
v odstavci 2, uhradí poplatek v hotovosti v pokladně univerzity.  
4. Neuhrazení poplatku za prodlouženou dobu studia je porušením povinnosti studenta podle § 63 
odst. 3 písm. a) zákona a na návrh děkana může být se studentem zahájeno disciplinární řízení. 
5. Neuhrazený poplatek za prodlouženou dobu studia bude vymáhán v exekučním řízení.  
 
 

Článek 8 
Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za prodlouženou dobu studia 

 
1. Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí děkana doručeno, podat děkanovi 
písemné odvolání proti rozhodnutí prostřednictvím podatelny univerzity.  
2. K písemnému odvolání je student povinen přiložit důkazy, které prokazují důvody uváděné v 
odvolání. Student může k odvolání použít formulář odvolání, který je uveden v příloze č. 2.  
3. Podání odvolání má pro nabytí právní moci rozhodnutí odkladný účinek. 
4. Děkan může odvolání pouze vyhovět zejména v případě pochybení při vyměření poplatku za 
prodlouženou dobu studia a rozhodnutí změnit nebo zrušit, jinak ho předá k rozhodnutí rektorovi.  
5. Rektor vydá rozhodnutí v souladu s § 89 a násl. správního řádu a § 68 odst. 6 zákona.  
6. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání vyměřený poplatek za prodlouženou dobu studia 
snížit, prominout nebo odložit termín splatnosti, a to v souladu s § 58 odst. 7 zákona. 
7. Rozhodnutí rektora o odvolání musí být vydáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 
dnů ode dne předání spisu děkanem.   
 
 

Článek 9 
Poplatek za studium v cizím jazyce 

 
1. Poplatek za studium v cizím jazyce je povinen platit student, který studuje v bakalářském, 
magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaným fakultou v cizím jazyce.  
2. Pravidla pro výši a způsob úhrady poplatku za studium v cizím jazyce stanoví čl. 12 Statutu.  
3. Poplatek za studium v cizím jazyce se hradí v CZK převodem na účet univerzity. Student je 
povinen při úhradě poplatku uvést variabilní a specifický symbol platby. Symboly pro úhradu 
poplatku jsou uvedeny v příloze č. 1.  
4. Výše poplatků za studium v cizím jazyce pro příští akademický rok zveřejní fakulty, které 
studium v cizím jazyce uskutečňují, před termínem pro podávání přihlášek ke studiu ve veřejné 
části internetových stránek univerzity www.upce.cz.  
 
 

 
 
 
 



Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zrušuje se Směrnice Univerzity Pardubice č. 3/2012 Poplatky za studium a za úkony spojené s 
přijímacím řízením na Univerzitě Pardubice.  
2. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.  
 
 
V Pardubicích dne 10. března 2017 
 

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.  
rektor  

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 Symboly pro úhradu poplatků spojených se studiem  
Příloha č. 2 Formulář odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za prodlouženou dobu studia  
  
 



Příloha č. 1 ke směrnici č. 1/2017



Symboly pro úhradu poplatků spojených se studiem



1. Symboly pro úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

Číslo účtu:     37030561/0100

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol:	pro e-přihlášku = oborové číslo uchazeče

pro papírovou přihlášku = rodné číslo uchazeče

Variabilní symbol:

		Fakulta

		VS



		FF

		1920



		FR

		2920



		FChT

		3920



		FES

		4920



		DFJP

		5920



		FEI

		6920



		FZS

		7920

























2. Symboly pro úhradu poplatku za prodlouženou dobu studia 

Číslo účtu:	37030561/0100

Konstantní symbol:   0558

Specifický symbol:	číselná hodnota NetID* bez počátečních písmen st  

Variabilní symbol:

		Fakulta

		VS



		FF

		101



		FR

		102



		FChT

		103



		FES

		104



		DFJP

		105



		FEI

		106



		FZS

		107





 

















3.   Symboly pro úhradu poplatku za studium v cizím jazyce

Číslo účtu:	37030561/0100

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol: NetID* bez počátečních písmen st

Variabilní symbol:  	

		Fakulta

		VS



		FF

		121



		FR

		122



		FChT

		123



		FES

		124



		DFJP

		125



		FEI

		126



		FZS

		127





















* NetID je přihlašovací jméno do informačního systému Univerzity Pardubice
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Příloha č. 2 ke směrnici č. 1/2017

Odvolání proti rozhodnutí děkana(ky) doplnit fakultu Univerzity Pardubice,

o vyměření poplatku za prodlouženou dobu studia ze dne ……………,

č. j. …………………………………, ve výši ……………… Kč.

 ve smyslu § 68 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

		Jméno a příjmení:



		Datum narození:



		Fakulta, osobní číslo:



		Studijní program, ročník:



		Adresa bydliště:





		Kontakt:

		tel.:

		e-mail:

		doručovací adresa, není-li shodná:



		

		

		

		







Odvolávám se proti rozhodnutí o vyměření poplatku za prodlouženou dobu studia k děkanoviděkance doplnit fakultu a požaduji:



…………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………

Důvody pro podání odvolání (důvody musí být doloženy příslušným dokladem):



1) rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy a vnitřními předpisy Univerzity Pardubice, konkrétně spatřuji pochybení v tom, že:

 ……………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………



2) sociální:

· přiznání sociálního stipendia (zaznamenáno v systému STAG, není nutno dokládat)

· pobírání dávek v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb. (potvrzení o aktuálním pobírání dávky)

· pobírání přídavku na dítě podle zákona č. 117/1995 Sb. (potvrzení o pobírání přídavku)

· narození dítěte (rodný list dítěte)

· osiření do 26 let věku studenta (úmrtní list, výměr sirotčího důchodu, příjem rodiče)

3) zdravotní:

· zdravotní postižení (kopie průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, výměr invalidního důchodu)

· dlouhodobá hospitalizace či vážná nemoc (lékařská zpráva obsahující časový rozsah hospitalizace, hlavní diagnóza, délka rekonvalescence, další omezení)

4) studijní:

· zahraniční studijní pobyt organizovaný fakultou nebo univerzitou min. v trvání minimálně
jeden semestr (zaznamenáno v systému STAG, není nutno dokládat)

· chybná evidence studií na jiných VŠ (potvrzení předchozí VŠ)

5) další důvody hodné zvláštního zřetele (důvody nutno doložit příslušným dokladem):

· 



…………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………







Dne: ……………………………                			Podpis: ……………………………
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