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Poplatky za delší studium v „době narušeného studia“ 

Informace pro studenty 

Podle ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 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 (dále jen "ZZP"), se doba studia ve studijním programu připadající na období 
od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 (dále jen „doba narušeného studia“) nezapočítává do doby 
studia podle § 58 odst. 3 zákona 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").  

a) Studenti, kterým k dnešnímu dni nebyl vyměřen poplatek za delší studium 

Studentům, kterým dosud nebyl vyměřen poplatek za delší studium, se oddálí vygenerování 
výměru o dobu narušeného studia (v období narušeného studia se poplatky nevyměřují). 
Poplatek za delší studium tedy bude vygenerován při překročení standardní doby studia + 1 
rok + doba narušeného studia (6 měsíců). Všem studentům se narušená doba odečte 
z odstudované doby v systému KOS a následně pak budou posunuta vydání rozhodnutí 
o výměrech poplatku za další období. 

Příklad:  

Studentovi by měl být vyměřen 1. výměr od 15. 5. do 14. 11. 2020 - výměr se v tuto chvíli 
nevygeneruje; vygeneruje se až 15. 11. 2020.  

b) Studenti, kterým byl vyměřen poplatek za delší studium, v období od 1. 3. 2020 
do 23. 4. 2020 včetně 

Rozhodnutí bylo vydáno v době před účinností ZZP, a proto bylo vydáno zákonně (posuzuje 
se právní stav ke dni vydání rozhodnutí). Tito studenti nebudou poškozeni. Studenti mají tyto 
možnosti: 

b1) mohou se odvolat – doporučená varianta pro studenty v posledním ročníku, kteří 
očekávají, že v LS ukončí studium. 

Od 24. 4. je účinné výše citované pravidlo ZZP, dle něhož dobu od 1. 3. 2020 nelze „počítat“ 
do doby rozhodné pro vyměření poplatku. Mění se tedy situace a původní rozhodnutí musí 
být zrušeno pro nezákonnost. 

Příklad:  

Studentovi byl vyměřen 1. či další výměr od 1. 4. do 30. 9. 2020. Student se odvolal. Výměr 
bude zrušen. Výměr se nově vygeneruje až 1. 10. 2020.  

b2) nemusí se odvolávat a poplatek zaplatit – doporučená varianta pro studenty, kteří 
nejsou v posledním ročníku. 

Takovým studentům se o dobu narušeného studia (tedy o 6 měsíců) oddálí další výměr. 

Příklad: 
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Studentovi byl vyměřen 1. či další výměr od 1. 4. do 30. 9. 2020. Student se neodvolal. 
Poplatek zaplatil. Bezprostředně následující výměr (pokud student nepřeruší, neukončí 
apod.) se nevygeneruje, protože se do něj promítne doba narušeného studia; výměr se 
vygeneruje až 1. 4. 2021.  

b) pokud se student odvolal, nicméně o odvolání již bylo rozhodnuto, a to nejpozději 23. 4. 
2020 (posuzuje se podle data vydání rozhodnutí) 

Obě rozhodnutí – o výměru i o odvolání padla v souladu s právními předpisy platnými v době 
vydání (ZZP ještě nebyl účinný). Nelze uplatnit přezkum. Studentům se o dobu narušeného 
studia (tedy o 6 měsíců) oddálí další výměr. 

Příklad: 

Studentovi byl vyměřen 1. či další výměr od 3. 3. do 2. 9. 2020. Student se odvolal 
10. 3. 2020. Rozhodnutí o odvolání bylo vydáno 16. 3. 2020. Bezprostředně následující výměr 
(pokud student nepřeruší, neukončí apod.) se nevygeneruje, protože se do něj promítne 
doba narušeného studia; výměr se vygeneruje až 3. 3. 2021. 

c) Studenti, kterým byl vyměřen poplatek za delší studium před 1. 3. 2020 (resp. kterým 
byl vyměřen proto, že naplnili podmínky pro jeho vyměření nejpozději 29. 2. 2020)  

Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za vyměřovací období začínající před 
1. 3. 2020 se budou posuzovat standardně = věcně. O dobu narušeného studia, za kterou 
takový student zaplatil poplatek, se oddálí vygenerování dalšího výměru. 

Příklad:  

Studentovi byl vyměřen 1. či další výměr od 1. 1. do 30. 6. 2020 - další výměr se vygeneruje 
1. 1. 2021 

Pokud student podá podnět k přezkumnému řízení ohledně výměru poplatku, případně 
ohledně rozhodnutí o odvolání s ohledem na ZZP přezkumné řízení nebude provedeno, není 
k tomu žádná zákonná možnost. 

 

 


