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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 konkretizovány práva a povinnosti studentů a zaměstnanců
univerzity u 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) poplatky za studium podle § 58 odst. 3 a 4 zákona (dále jen „poplatky za studium“),
které zahrnují:
- poplatek za prodlouženou dobu studia,
- poplatek za další studium.
c) poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle
§ 58 odst. 5 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 a ve studijním plánu. Doba studia
studenta se posuzuje u každého 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. Další studium nastává, studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního
programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu. To neplatí,
studuje-li absolvent bakalářského studijního programu v navazujícím magisterském
studijním programu či jde-li o souběh řádných studijních programů nepřesahující
standardní dobu studia programu jednoho.
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4. Předchozí studium je takové studium, které započalo před nebo v průběhu
sledovaného studia a bylo ukončeno před začátkem nebo před ukončením sledovaného
studia.
5. Souběžné studium je studium, které student studoval nebo studuje ve stejném čase se
sledovaným studiem.
6. Prodloužená doba studia je doba studia,
a) které trvá déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok
nebo
b) v případě dalšího studia trvá déle, než je standardní doba studia.
Článek 3
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
1. Výši poplatku za přijímací řízení stanoví čl. 10 odst. 1 Statutu univerzity (dále jen
„statut“).
2. 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 za studium uvést variabilní a specifický symbol platby.
Symboly pro úhradu poplatku za přijímací řízení jsou uvedeny v příloze č. 1.
3. Výši poplatku za přijímací řízení pro příští akademický rok zveřejní jednotlivé fakulty
před termínem pro podávání přihlášek ke studiu na veřejném serveru univerzity
www.upce.cz.
Článek 4
Poplatky za studium
1. Poplatky za studium se posuzují pro každé studium v bakalářském nebo magisterském
studijním programu samostatně.
a) Výši poplatku za prodlouženou dobu studia stanoví čl. 11 odst. 1 statutu.
b) Výši poplatku za další studium stanoví čl. 11 odst. 2 statutu.
2. Výši poplatku za další studium oznámí rektor po vyhlášení základu pro stanovení poplatků
spojených se studiem Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy české republiky (dále
jen „MŠMT“) pro akademický rok započatý v kalendářním roce, pro který tento základ byl
vyhlášen.
3. Výše poplatků za studium pro příští akademický rok zveřejní Oddělení pro podporu
informačních systémů před termínem pro podávání přihlášek ke studiu na veřejném
serveru univerzity www.upce.cz.
Článek 5

Poplatek za prodlouženou dobu studia
1. Poplatek za prodlouženou dobu studia je povinen platit student, který studuje
v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je standardní doba
tohoto studia zvětšená o jeden rok nebo v případě dalšího studia déle než je standardní
doba studia.
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2. Poplatek za prodlouženou dobu studia je povinen platit student za každých dalších
započatých šest měsíců studia.
3. Při posuzování prodloužené doby studia platí, že k době odstudované studentem ve
sledovaném studiu se připočítávají rovněž všechna časová období všech studentových
předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly
ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona (dále jen
„předchozí neúspěšné studium“), přičemž:
a) doba předchozího neúspěšného studia ukončeného před 1. 7. 2001 se
nepřipočítává,
b) z doby předchozího neúspěšného studia, která započala před 1. 7. 2001 a byla
ukončena po tomto datu, se připočítává pouze část realizovaná po 1. 7. 2001,
c) doba předchozího neúspěšného studia, která započala po 1. 1. 2006 a je souběžná
se sledovaným studiem, se nepřipočítává,
d) doba předchozího neúspěšného studia, která započala před 1. 1. 2006 a byla
ukončena po tomto datu, a současně byla souběžná se sledovaným studiem, se
nepřipočítává,
e) doba všech předchozích neúspěšných studií nesouběžných se sledovaným
studiem, se do celkové odstudované doby započítává každá samostatně,
f)

doba, po kterou bylo studium přerušeno, se nepřipočítává,

g) doba předchozího neúspěšného studia ve studijním programu, které není hrazeno
z rozpočtu MŠMT, se do celkové doby studia nepřipočítává,
h) při přestupu studenta do jiného studijního programu v rámci univerzity nebo při
přestupu studenta z jiné vysoké školy v souladu s článkem 20 Studijního a
zkušebního řádu Univerzity Pardubice (dále jen „přestup“) je studium, ze kterého
se přestupuje posuzováno jako předchozí neúspěšné studium. Odstudovaná doba
takového studia je také přičítána k aktuálnímu sledovanému studiu. Jako přestup
je posuzována i změna formy studia.
i)

změna studijního oboru v rámci stejného studijního programu a stejné formy
studia není posuzována jako přestup a takové studium je bráno jako jedno
studium.

4. Pokud v průběhu sledovaného studia student neúspěšně ukončí jiné studium
a přičtením části doby neúspěšného studia k celkové době studia dojde k překročení
prodloužené doby studia, stává se prvním dnem vzniku poplatkové povinnosti datum
ukončení neúspěšného studia.
5. Pokud již před započetím sledovaného studia dojde k překročení prodloužené doby
studia u sledovaného studia, stává se dnem vzniku poplatkové povinnosti datum zápisu
do sledovaného studia.
Článek 6
Poplatek za další studium
1. Poplatek za další studium je povinen platit student, který je absolventem bakalářského
nebo magisterského studijního programu a studuje v dalším bakalářském nebo
magisterském studijním programu. To neplatí, studuje-li absolvent bakalářského
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studijního programu v navazujícím magisterském studijním programu, či jde-li o
souběh řádných studijních programů nepřesahující standardní dobu studia programu
jednoho.
2. Poplatek za další studium je povinen platit student za každý další započatý rok studia.
3. Pokud student úspěšně ukončil v průběhu aktuálně studovaného studijního programu
jiný studijní program a u žádného z nich nebyla překročena standardní doba studia,
posuzuje se studium v aktuálním studijním programu jako další studium v souladu
s odstavcem 1. Prvním dnem vzniku poplatkové povinnosti je datum úspěšného
ukončení studia jiného studijního programu.
4. Pokud celková doba dalšího studia překročí standardní dobu studia, je studentovi
stanoven poplatek za prodlouženou dobu studia.
5. Je-li studentovi vyměřena povinnost úhrady poplatku za další studium a současně mu
vznikne povinnost úhrady poplatku za prodlouženou dobu studia v dalším studiu, je
studentovi dále stanovován pouze poplatekza prodlouženou dobu studia.

Článek 7
Vstupní data pro stanovení poplatků za studium
1. Vstupními daty pro stanovení povinnosti platit poplatek za 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 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, není však
oprávněn tyto údaje samostatně měnit.
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 studium a upozornit na nesprávnosti, které zjistil ve svých údajích
uvedených v odstavci 1.
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Článek 8
Vyměření poplatku za studium
1. Děkan vyměří studentovi poplatek za studium v rozhodnutí děkana, v souladu
s ustanovením § 68 zákona za podmínek upravených touto směrnicí do 30 dnů ode
dne oznámení skutečnosti, že studentovi vznikla povinnost platit poplatek za studium.
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 studium jsou vstupní data
uvedená v čl. 7 odst. 1. Vstupní data jsou zpracovávána čtařikrát ročně po ukončení
sběru dat SIMS. Sběr dat SIMS je ukončen zpravidla do 1 měsíce od sběru dat k
31.10., 31.12., 31.3. a 30.6. .
3. Rozhodnutí musí být vydáno písemně ve dvou vyhotoveních, tj. v originále
a stejnopise. Podpis děkana na stejnopise rozhodnutí je možno nahradit doložkou
„vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“ u příjmení děkana a doložkou „Za správnost
vyhotovení:“ s uvedením jména, příjmení a podpisu pracovníka, který odpovídá za
písemné vyhotovení rozhodnutí.
4. Originál rozhodnutí děkana se zakládá do osobního spisu studenta. Stejnopis
rozhodnutí musí být doručen studentovi do vlastních rukou. Rozhodnutí se doručí
studentovi osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5. Pokud je student neznámého pobytu nebo se mu prokazatelně nedaří doručovat,
provede se doručení tak, že se oznámení o možnosti převzít rozhodnutí vyvěsí na
úřední desku univerzity, umístěnou na fakultě. Na rozhodnutí se vyznačí den vyvěšení.
Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené.
Článek 9
Pravidla pro úhradu poplatku za studium
1. Vyměřený poplatek za studium je splatný prvním dnem následujícím po uplynutí
90 dnů ode dne vydání rozhodnutí.
2. Poplatek za studium hradí student bankovním převodem na účet univerzity nebo
poštovní poukázkou typu A. Student je povinen při úhradě poplatku za studium uvést
variabilní a specifický symbol platby. Symboly pro úhradu poplatku za studium jsou
uvedeny v příloze č. 1.
3. Nemůže-li student provést úhradu poplatku za studium způsobem uvedeným v odstavci
2, uhradí poplatek v hotovosti v pokladně univerzity.
4. Neuhrazení poplatku za studium je porušením povinnosti studenta podle § 63 odst. 3
písm. a) zákona a na návrh děkana může být zahájeno disciplinární řízení.
Článek 10
Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium
1. Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí děkana doručeno, podat
děkanovi písemnou žádost o přezkoumání rozhodnutí prostřednictvím Informačního
centra univerzity. K písemné žádosti o přezkoumání je student povinen přiložit důkazy,
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které prokazují důvody uváděné v žádosti o přezkoumání rozhodnutí. Formulář žádosti
o přezkoumání rozhodnutí je uveden v příloze č. 2.
2. Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí má pro splatnost poplatku odkladný účinek.
3. Děkan může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit, jinak ji předá
k rozhodnutí rektorovi.
4. Rektor vydá rozhodnutí, ve kterém změní nebo zruší rozhodnutí děkana, pokud bylo
vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem univerzity nebo touto směrnicí,
jinak rozhodnutí potvrdí. Na rozhodnutí rektora se vztahuje § 68 zákona. Obsah a
forma rozhodnutí rektora musí splňovat náležitosti stanovené § 68 a 69 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
5. Rektor může v rámci rozhodování o žádosti o přezkoumání rozhodnutí vyměřený
poplatek za studium snížit, prominout nebo odložit termín splatnosti v souladu s čl. 11
odst. 7 statutu. Zřetele hodné důvody a požadované doklady potvrzující tyto důvody
jsou uvedeny v příloze č. 3.
6. Rozhodnutí rektora o žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů
ode dne přijetí žádosti o přezkoumání rozhodnutí Informačním centrem univerzity.
Článek 11
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. Výši poplatku za studium v cizím jazyce stanoví čl. 11a odst. 1 a 2 statutu.
3. Poplatek za studium v cizím jazyce se hradí v CZK převodem z účtu na účet univerzity.
Student je povinen při úhradě poplatku za studium uvést variabilní a specifický symbol
platby. Symboly pro úhradu poplatku za studium jsou uvedeny v příloze č. 1.
4. Výše poplatků za studium pro příští akademický rok zveřejní fakulty, které studium
v cizím jazyce uskutečňují, před termínem pro podávání přihlášek ke studiu na
veřejném serveru univerzity www.upce.cz.

Článek 12
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Směrnice Univerzity Pardubice č. 7/2009 Poplatky za studium a za úkony
spojené s přijímacím řízením na Univerzitě Pardubice.
2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dnem začátku akademického
roku 2012/2013, kterým je den 17. září 2012.

V Pardubicích dne 4. července 2012
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prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor
Přílohy:
Příloha č. 1

Symboly pro úhradu poplatku za studium a za přijímací řízení

Příloha č. 2

Formulář pro žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku
za studium

Příloha č. 3

Důvody pro snížení/prominutí/odložení termínu splatnosti poplatků
za studium

***
Dodatek č. 1 směrnice č. 3/2012 nabyl účinnosti dne 21. února 2014
Dodatek č. 2 směrnice č. 3/2012 nabyl účinnosti dne
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