
 
 
 

 
Sdělení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Univerzita Pardubice, veřejná vysoká škola, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržela dne 22. července 2020 žádost  
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, ve které žadatel A.C. žádá zodpovězení následujících informací: 
 

1) „z jakého důvodu provedla Univerzita Pardubice studentovi A.C. vyměření poplatku spojeného 
se studiem podle § 68 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Poplatek“) až na základě dat 
získaných z informačního systému „Sdružené informace matrik studentů“ (dále jen „IS SIMS“) 
v rámci sběru dat prováděného v období od 1. dubna 2020 do 1. května 2020 s termínem 
možných oprav do 14. května 2020, když výše uvedenému studentovi vznikla povinnost úhrady 
Poplatku ke dni 4. ledna 2020. Z informací získaných od Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy na základě zvláštní žádosti o poskytnutí informace na základě Zákona je zřejmé, 
že sběr dat do IS SIMS probíhal také v období od 1. ledna 2020 do 13. ledna 2020 s termínem 
možných oprav do 20. ledna 2020; 

2) z jakého důvodu není v odpovědi na žádost o poskytnutí informace, která je evidována 
Univerzitou Pardubice jako č.j. ov/0001/20 ze dne 17. července 2020, datum „lednového“ 
sběru dat uvedeno; 

3) provedla Univerzita Pardubice v termínu od 1. ledna 2020 do 13. ledna 2020 odeslání 
datového souboru s údaji „svých“ studentů do IS SIMS? Pokud ano, k jakému dni. Pokud ne, 
na základě jakého ustanovení tak činila; 

4) provedla Univerzita Pardubice v rámci sběru dat v období dle bodu 3) této Žádosti odeslání 
opravného souboru do IS SIMS? Pokud ano, k jakému dni.“ 

 
K výše uvedenému bylo žadateli sděleno následující: 
 
Ad 1) Univerzita zjišťuje studenty s povinností platit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 3 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „poplatek za delší studium“) 3x ročně. Jde o organizační opatření univerzity, která 
od 1. 7. 2012 centralizovala agendu spojenou se stanovením poplatků za delší studium a odvoláním 
vůči rozhodnutím ve věci stanovení poplatku za delší studium. Jako nejvhodnější termíny pro 
stanovení povinnosti platit poplatky za delší studium byly vybrány 31. 10.; 31. 3.; 30. 6. každého 
kalendářního roku, resp. měsíc následující po daném termínu, neboť k daným datům probíhá tzv. sběr 
vstupních dat. Vstupními daty pro stanovení povinnosti platit poplatek za delší studium 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 do informačního 
systému Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Sdružené informace matrik 
studentů“ (dále jen „SIMS“),  
c) doplněné a opravené na základě sdělení studenta. 

 



Ad 2) Datum „lednového“ sběru není v odpovědi na žádost o poskytnutí informace, která je evidována 
univerzitou jako č.j. ov/0001/20 ze dne 17. července 2020, uvedeno, protože jej univerzita nevyužívá 
ke zjišťování studentů s povinností platit poplatek za delší studium (viz Ad 1).   
 
Ad 3) Univerzita provedla odeslání datového souboru s údaji o studiích studentů univerzity 
k 31. prosinci 2019 v termínu sběru dat určeném SIMS od 1. ledna 2020 do 13. ledna 2020. Dnem 
odeslání datového souboru byl 10. leden 2020. 
  
Ad 4) Univerzita neprovedla v rámci sběru dat odeslání opravného souboru na SIMS. 
 
 
 
 


