
Příloha č. 1 
 

ad1) V případě, že stanovený poplatek spojený se studiem není uhrazen v termínu splatnosti, 
je Univerzita Karlova oprávněna k vymáhání dlužné částky. Ve sledovaném období bylo          
z rektorátu UK odesláno celkem 1 076 výzev k úhradě celkem 1 422 dlužných poplatků 
spojených se studiem ve smyslu ustanovení § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb.,                
o vysokých školách, ve znění platném a účinném do 31. 8. 2016. 
 
ad2) Celková výše 1 422 poplatků, u nichž bylo zahájeno vymáhání během sledovaného 
období, činí 18 074 827 Kč. 
 
ad3) Celkem 1 101 poplatků v celkové výši 13 076 926 Kč bylo v okamžiku zahájení vymáhání 
po splatnosti déle než 3 roky. 
 
ad4) Univerzita Karlova neeviduje v souvislosti s vymáháním poplatků během sledovaného 
období žádnou žalobu. 
 
ad5) Před předáním věci soudnímu exekutorovi je každý dlužník ze strany univerzity 
upozorněn na existenci neuhrazené pohledávky a vyzván ke splnění své povinnosti, tedy k 
zaplacení dlužné částky. Dlužník má také možnost požádat o splátkový kalendář, jehož 
poskytnutí je vstřícným krokem univerzity a lze jej považovat za úlevu na poplatku spojeném 
se studiem v širším slova smyslu. 
 
V souvislosti s vymáháním poplatků bylo z podnětu univerzity zahájeno celkem 41 
exekučních řízení. Dle rozhodnutí nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 186/2013 a sp. zn. 20 
Cdo 2386/2012 je rozhodnutí vysoké školy o vyměření poplatku spojeného se studiem 
exekučním titulem ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,             
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. 
 
ad6) Rektorát UK eviduje celkem 143 žádostí o splátkový kalendář k úhradě poplatků, u nichž 
bylo během sledovaného období zahájeno vymáhání. Všem žádostem bylo vyhověno za 
podmínek stanovených Opatřením rektora č. 8/2016. 
 
ad7) Během sledovaného období nebylo vydáno rozhodnutí o snížení nebo prominutí 
poplatku, u něhož již bylo zahájeno vymáhání dlužné částky.  
 
ad8) Univerzita Karlova má datovou schránku právnické osoby, která umožňuje dodávání 
datových zpráv do datových schránek právnických a fyzických osob pouze prostřednictvím 
komerční služby České pošty označované „Poštovní datová zpráva“. Tuto komerční službu 
má aktivovánu od října 2016 a může tedy odesílat i přijímat datové zprávy do/z datových 
schránek právnických a fyzických osob. Před aktivací zmíněné komerční služby umožňovala 
datová schránka právnické osoby komunikaci výhradně s orgány veřejné moci.  
Případné porušení povinnosti doručení do datové schránky nebylo konstatováno žádným 
orgánem. 


