
 

 

 
 
 

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 7. 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 dotazu, ve kterém dni Univerzita 
Pardubice zjistila skutečnost, že studentovi A.C. vznikla kdykoliv v období mezi zářím 2018 a 
červnem 2020 povinnost úhrady 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, a dále pak žádá o informaci, z jakého systému, nebo jakým způsobem Univerzita Pardubice 
toto datum zjistila. K výše uvedeným dotazům bylo žadateli sděleno následující:   
 
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“) ze dvou informačních zdrojů. Prvním je interní informační 
systém studijní agendy univerzity (dále jen „IS STAG“), který obsahuje matriku studentů univerzity 
vedenou v souladu s §88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů. Druhým zdrojem je informační systém Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy s názvem „Sdružené informace matrik studentů“ (dále jen „SIMS“). Vznik 
povinnosti platit poplatek za delší studium je nutné ověřovat z obou těchto zdrojů, neboť poplatek za 
delší studium je ovlivněn nejen délkou studia samotného, ale také všemi dalšími studii na veřejných 
vysokých školách v České republice. Pro univerzitu jsou pro stanovení poplatků za delší studium 
klíčovými daty 31.10.; 31.3.; 30.6. každého kalendářního roku, kdy k danému datu probíhá tzv. sběr 
dat matrik studentů vysokých škol na SIMS. V následujícím měsíci po daném datu pak univerzita 
nahrává aktualizovaná data ze SIMS do IS STAG. Od tohoto okamžiku má univerzita kompletní 
informace pro vydání rozhodnutí o poplatku za delší studium. Děkani fakult univerzity jsou následně 
neprodleně informováni o studentech se vzniklou povinností platit poplatek za delší studium, a děkan 
vydává do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium 
v souladu se článkem 11 odst. 2) Statutu univerzity. 
Poplatek za delší studium studenta A.C. byl poprvé vyměřen 24. 7. 2019 na základě dat nahraných ze 
SIMS do IS STAG 19. 7. 2020. K druhému vyměření poplatku za delší studium by standardně došlo 
koncem dubna 2020 na základě dat zjištěných k 31. 3. 2020 z IS STAG a SIMS. S ohledem na 
mimořádnou situaci vzniklou v důsledku onemocnění COVID-19 byl 24. 4. 2020 ve Sbírce zákonů 
zveřejněn zákon 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých 
školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Ten mimo jiné v §2 
upravoval zohlednění narušení studia. V důsledku přijetí zákona SIMS přepracoval metodiku 
vykazování dat matrik studentů a byl prodloužen termín sběru dat na SIMS. Univerzita tak od SIMS 
získala kompletní data o studiích až 14. 5. 2020.  Rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za delší 
studium proto nastalo až 29. 5. 2020. 
 


