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Metodický pokyn kvestora č. 2/2017
k evidenci poplatků spojených se studiem
vyměřených podle § 58 odst. 3 a 4 zákona c. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů

Cl. 1
úvodní ustanovení
Tento pokyn stanovuje povinnosti odpovědných pracovníků Slezské univerzity v Opavě (dále Jen
,,univerzita“) při evidenci poplatků spojených se studiem vyměřených podle § 58 odst. 3 a 4 (dále jen
„poplatky") zákona ě. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

ČI. 2
Vymezení pojmů
1) Odpovědným pracovníkem je pracovník univerzity nebo její souěásti, který v rámci své pracovní
ěinnosti provádí úkony související s evidencí poplatků.
2) Studijní oddělení je pracoviště univerzity nebo její součástí, které administruje evidenci
pohledávek a úhrad spojených s poplatky za studium ve studijním informačním systému univerzity
a plní včasnou informační povinnost vůči advokátovi univerzity ve vztahu k úhradě jednotlivých
vymáhaných pohledávek.
3) Ekonomické oddělení je pracoviště univerzity nebo její souěásti, které garantuje evidenci poplatků
v ekonomickém informačním systému MAGION.

4) Oddělení IT je pracoviště univerzity nebo její součásti, které garantuje metodiku evidence
pohledávek a úhrad spojených s poplatky za studium ve studijním informačním systému univerzity.
5) Poplatník je osoba, která má vůči univerzitě povinnost hradit poplatek dle zákona a je za ním
vedena ve studijním informačním systému univerzity příslušná pohledávka. Může mít status
studenta neboje osobou, která již není studentem univerzity.

Cl. 3
Povinnosti odpovědného pracovníka studijního oddělení
1)

Odpovědný pracovník příslušného studijního oddělení je povinen při administraci poplatků ve
studijním informačním systému univerzity:
a) evidovat poplatky jako pohledávky za poplatníkem v souladu s platnou metodikou
a aktuálním stavem jejich vyřízení;
b) nejméně jedenkrát za kalendářní měsíc provádět průběžnou kontrolu a aktualizaci všech
souvisejících údajů, které poplatek jednoznačně identifikují;
c) v případě obdržení informace o nespárované platbě, která nebyla s ohledem na chybně
uvedené údaje vrácena na účet poplatníka, bezodkladně, tj. ve lhůtě do 1 pracovního dne,
informovat o této skutečnosti odpovědného pracovníka ekonomického oddělení rektorátu
prostřednictvím emailové zprávy zaslané na e-mail: exekuce@slu.cz.

2)

Odpovědný pracovník příslušného studijního oddělení je povinen v případě, že je poplatník
v prodlení s úhradou poplatku o dobu delší jednoho měsíce, postupovat dále tímto způsobem:
a) připravit a odeslat písemnou výzvu dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto pokynu
poplatníkům, jež mají status studenta;
b) připravit a odeslat písemnou výzvu dle vzoru uvedeného v příloze ě. 2 tohoto pokynu
poplatníkům, kteří ke dni odeslání výzvy nejsou studenty.

3)

Odpovědný pracovník příslušného studijního oddělení je povinen v případě, že poplatník má
povolený splátkový kalendář a je v prodlení s úhradou splátky poplatku o dobu delší jednoho
měsíce, postupovat dále tímto způsobem:
a) připravit a odeslat písemnou výzvu dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 tohoto pokynu
poplatníkům, jež mají status studenta;
b) připravit a odeslat písemnou výzvu dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 tohoto pokynu
poplatníkům, kteří ke dni odeslání výzvy nejsou studenty.

4)

Odpovědný pracovník příslušného studijního oddělení je povinen v případě, že je poplatník
v prodlení s úhradou poplatku nebo s úhradou splátky v rámci povoleného splátkového kalendáře
o dobu delší než dva měsíce, předat děkanovi (řediteli ústavu) podklady pro návrh na zahájení
disciplinárního řízení s poplatníkem - studentem, který neuhradil poplatek na základě zaslání
písemné výzvy a je stále evidován jako student (tzn. studium nepřerušil ani neukončil).

5)

Odpovědný pracovník příslušného studijního oddělení je povinen na konci každého kalendářního
čtvrtletí běžného roku předat podklady dokladující prokazatelně neuhrazené pohledávky (neběží
lhůty stanovené písemnou výzvou nebo v rámci disciplinárního řízení), jež jsou v prodlení o dobu
delší než tři měsíce v tomto rozsahu:
a) potvrzený výstup ze studijního informačního systému univerzity - seznam všech studentů
na příslušných platebních předpisech (výstup neomezovat pro příslušný akademický rok,
čímž se zajistí vygenerování všech pohledávek) v elektronické podobě příslušnému
proděkanovi (zástupci ředitele ústavu) a v kopii na ekonomické oddělení rektorátu;
b) dle formuláře uvedeného v příloze č. 5 tohoto pokynu prostřednictvím oddělení pro studijní
a sociální záležitosti rektorátu advokátní kanceláři, a to spolu s úředně ověřenou kopií nebo
2

originálem stejnopisu každého jednotlivého rozhodnutí o vyměření poplatku, jež bude
opatřeno kulatým úředním razítkem univerzity se státním znakem resp. bez státního znaku
(v souladu s příslušnou směmieí rektora k užívání razítek na univerzitě) a razítkem s
doložkou právní moci dle vzoru uvedeného v příloze č. 6 tohoto pokynu.
6)

Odpovědný pracovník oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu je povinen ověřit
správnost údajů uvedených v podkladech pro advokátní kancelář a případně doplnit úředně
ověřenou kopii nebo originál stejnopisu každého jednotlivého rozhodnutí o odvolání proti
rozhodnutí o vyměření poplatku vydaného rektorem, jež bude opatřeno kulatým úředním razítkem
univerzity se státním znakem resp. bez státního znaku (v souladu s příslušnou směrnicí rektora k
užívání razítek na univerzitě) a razítkem s doložkou právní moci dle vzoru uvedeného v příloze
č. 6 tohoto pokynu.

7)

Odpovědný pracovník příslušného studijního oddělení je povinen v případě, že obdrží po předání
podkladů k vymáhání pohledávek advokátní kanceláři informaci o úhradě pohledávky univerzity
či její části ze strany konkrétního poplatníka (poplatník doručí příslušný doklad o úhradě osobně,
prostřednictvím podatelny, klasickou nebo elektronickou poštou), bezodkladně, tj. ve lhůtě do 1
pracovního dne, informovat o této skutečnosti advokáta univerzity prostřednictvím emailové
zprávy zaslané na e-mail: kancelar@czadvokati.cz.

0.4
Povinnosti odpovědného pracovníka ekonomického oddělení
1)

V případě, že se jedná o poplatky za studium vyměřené podle § 58 odst. 3 zákona, odpovědný
pracovník příslušného ekonomického oddělení, který zajišťuje činnosti spojené se zaúčtováním
přijatých plateb na určený bankovní účet (finanční účetní), zaúčtuje tyto přijaté platby na účet 911
832 Stipendijní fond - poplatky za studium ve stavu, jak byly zaúčtovány z banky do modulu
Práce s bankovními výpisy.

2)

V případě, že se jedná o poplatky za studium vyměřené podle § 58 odst. 4 zákona, zaúčtuje tyto
přijaté platby odpovědný pracovník příslušného ekonomického oddělení, který zajišťuje činnosti
spojené se zaúčtováním přijatých plateb na určený bankovní účet (finanční účetní), na účet
602013 Tržby ze služeb - kurz, CŽV, §58/4 osvobozeno od DPH.

Cl. 5
Závěreěná ustanovení
1) Proces párování vyrovnaných plateb ve studijním informačním systému univerzity se dále řídí
metodikou evidence pohledávek a úhrad spojených s poplatky za studium garantovanou IT
oddělením rektorátu.
2) Odpovědní pracovníci, kteří při své pracovní činnosti prováděj i úkony související s evidencí
poplatků, jsou oprávněni konzultovat případné nejasnosti prostřednictvím e-mailové zprávy
zaslané na e-mail: exekuce@slu.cz.
3) Pokyn kvestora č. 2/2016 k evidenci poplatků spojených se studiem vyměřených podle § 58 odst.
3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. března 2016 se zrušuje.

4) Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění.
V Opavě dne

11 -10* 2017

Ing. Ivana Růžičková, MPA
kvestorka

Přílohy
Příloha č. 1;
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:

Vzor textu písemné výzvy k zaplacení poplatku - osoba je studentem
Vzor textu písemné výzvy k zaplacení poplatku - osoba přestala být studentem
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Příloha č. 1
VZOR - Výzva k zaplacení poplatku za studium
Děkan fakulty XYZ/ředitel ústavu Slezské univerzity v Opavě, se sídlem doplnit adresu sídla
fakulty/ústavu, v souladu s 51. 19 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských
a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě, v platném znění, tímto zasílá výzvu
k zaplacení poplatku za studium vyměřeného podle § 58 odst...... 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“), vykonatelným pravomocným rozhodnutím o vyměření poplatku za studium čj.: ....
ze dne .................... studentce/studentovi .......................... , datum narození............................., trvale
bytem................., zapsaného/zapsané do studia dne...................... v doplnit formu formě doplnit typ
studijního programu doplnit název SP studijního oboru doplnit název SO, uskutečňovaného na doplnit
fakultu/ústav Slezské univerzity v Opavě.
V termínu nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí této písemné výzvy jste povinen/povinna
uhradit poplatek za studium ve výši....... Kč.
Výše uvedené vykonatelné pravomocné rozhodnutí jste převzal/la dne................., lhůta pro úhradu byla
stanovena na.................K dnešnímu dni jste v prodlení s úhradou poplatku o dobu delší jednoho měsíce,
ve studijním informačním systému univerzity je evidována pohledávka v uvedené výši.
V termínu nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí této písemné výzvy máte právo uvést skutečnosti
nasvědčující tomu, že Vaše povinnost k úhradě poplatku nevznikla, nebo že zanikla, anebo že splňujete
podmínky pro snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku v souladu se zásadami
uvedenými ve Statutu univerzity, svá skutková tvrzení adekvátním způsobem důkazně podložte.
Došlo-li již z Vaší strany k úhradě poplatku, jehož se na základě výzvy domáháme, zašlete nám o této
skutečnosti písemnou informaci včetně kopie ústřižku poukázky či kopie výpisu z Vašeho bankovního
účtu, kde je zaznamenána předmětná bezhotovostní operace (ostatní bezhotovostní operace jakož
i zůstatek účtu jste oprávněni v takovém případě na výpise z bankovního účtu znečitelnit).
Porušení povinnosti bude posuzováno podle § 64 zákona jako disciplinární přestupek.
Protože se nejedná o nesplnění studijní povinnosti ale povinnosti jiné, lze její splnění vymáhat
i v případě, že přestanete být studentem.
Děkan/ředitel Vám může z vlastního podnětu přerušit studium, pokud do 15 dnů ode dne doručení této
písemné výzvy poplatek za studium neuhradíte. Před vydáním rozhodnutí o přerušení studia můžete být
pozván/a k ústnímu jednání, pokud o to písemně požádáte.
Prokazatelně neuhrazené pohledávky, jež jsou v prodlení o dobu delší než tři měsíce, jsou předávány k
vymáhání prostřednictvím advokátní kanceláře.

iniciály a podpis vedoucího příslušné součásti
nebo jiné odpovědné osoby
(děkan, ředitel, proděkan, zástupce ředitele)

Příloha
Výpis ze studijního informačního systému univerzity - pohledávky studenta evidované k datu
vyhotovení písemné výzvy

Příloha č. 2
VZOR - Výzva k zaplacení poplatku za studium
Děkan fakulty XYZ/ředitel ústavu Slezské univerzity v Opavě, se sídlem doplnit adresu sídla
fakulty/ústavu, tímto zasílá výzvu k zaplacení poplatku za studium vyměřeného podle § 58 odst.......
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“), vykonatelným pravomocným rozhodnutím o
vyměření poplatku za studium ěj.: .... ze dne.................studentce/studentovi............................ , datum
narození............................ , trvale bytem.................., zapsaného/zapsané do studia dne....................... v
doplnit formu formě doplnit typ studijního programu doplnit název SP studijního oboru doplnit název
SO, uskuteěňovaného na doplnitfakultu/ústav Slezské univerzity v Opavě.
V termínu nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí této písemné výzvy jste povinen/povinna
uhradit poplatek za studium ve výši..............Kč.
Výše uvedené vykonatelné pravomocné rozhodnutí jste převzal/la dne................., lhůta pro úhradu byla
stanovena na.................K dnešnímu dni jste v prodlení s úhradou poplatku o dobu delší jednoho měsíce,
ve studijním informačním systému univerzity je evidována pohledávka v uvedené výši.
V termínu nej později do 15 dnů ode dne převzetí této písemné výzvy máte právo uvést skutečnosti
nasvědčující tomu, že Vaše povinnost k úhradě poplatku nevznikla, něho že zanikla, svá skutková
tvrzení adekvátním způsobem důkazně podložte.
Došlo-li již z Vaší strany k úhradě poplatku, jehož se na základě výzvy domáháme, zašlete nám o této
skutečnosti písemnou informaci včetně kopie ústřižku poukázky či kopie výpisu z Vašeho bankovního
účtu, kde je zaznamenána předmětná bezhotovostní operace (ostatní bezhotovostní operace jakož
i zůstatek účtu jste oprávněni v takovém případě na výpise z bankovního účtu znečitelnit).
Protože se nejedná o nesplnění studijní povinnosti ale povinnosti jiné, lze její splnění vymáhat
i v případě, že již nejste studentem.
Prokazatelně neuhrazené pohledávky, jež jsou v prodlení o dobu delší než tři měsíce, jsou předávány
k vymáhání prostřednictvím advokátní kanceláře.

iniciály a podpis vedoucího příslušné součásti
nebojiné odpovědné osoby
(děkan, ředitel, proděkan, zástupce ředitele)

Příloha
Výpis ze studijního informačního systému univerzity - pohledávky studenta evidované k datu
vyhotovení písemné výzvy

Příloha č. 3
VZOR - Výzva k zaplacení poplatku za studium
Děkan fakulty XYZ/ředitel ústavu Slezské univerzity v Opavě, se sídlem doplnit adresu sídla
fakulty/ústavu, v souladu s čl. 19 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských
a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě, v platném znění, tímto zasílá výzvu
k zaplacení poplatku za studium vyměřeného podle § 58 odst...... zákona ě. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon“), vykonatelným pravomocným rozhodnutím o vyměření poplatku za studium ěj.: ....
ze dne .................... studentce/studentovi .......................... , datum narození............................., trvale
bytem................., zapsaného/zapsané do studia dne...................... v doplnit formu formě doplnit typ
studijního programu doplnit název SP studijního oboru doplnit název SO, uskuteěňovaného na doplnit
fakultu/ústav Slezské univerzity v Opavě.
V termínu nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí této písemné výzvy jste povinen/povinna
uhradit poplatek za studium ve výši.............Kč.
Výše uvedené vykonatelné pravomocné rozhodnutí jste převzal/la dne...................., lhůta pro úhradu
splátky byla stanovena na..................... Stanovený splátkový kalendář byl porušen, k dnešnímu dni jste
v prodlení s úhradou splátky poplatku o dobu delší jednoho měsíce, ve studijním informaěním systému
univerzity je evidována pohledávka v uvedené výši.
V termínu nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí této písemné výzvy máte právo uvést skuteěnosti
nasvěděující tomu, že Vaše povinnost k úhradě poplatku nevznikla, nebo že zanikla, anebo že splňujete
podmínky pro snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku v souladu se zásadami
uvedenými ve Statutu univerzity, svá skutková tvrzení adekvátním způsobem důkazně podložte.
Došlo-li již z Vaší strany k úhradě poplatku, jehož se na základě výzvy domáháme, zašlete nám o této
skutečnosti písemnou informaci včetně kopie ústřižku poukázky či kopie výpisu z Vašeho bankovního
účtu, kde je zaznamenána předmětná bezhotovostní operace (ostatní bezhotovostní operace jakož
i zůstatek účtu jste oprávněni v takovém případě na výpise z bankovního účtu znečitelnit).
Porušení povinnosti bude posuzováno podle § 64 zákona jako disciplinární přestupek.
Protože se nejedná o nesplnění studijní povinnosti ale povinnosti jiné, lze její splnění vymáhat
i v případě, že přestanete být studentem.
Děkan/ředitel Vám může z vlastního podnětu přerušit studium, pokud do 15 dnů ode dne doručení této
písemné výzvy poplatek za studium neuhradíte. Před vydáním rozhodnutí o přerušení studia můžete být
pozván/a k ústnímu jednání, pokud o to písemně požádáte.
Prokazatelně neuhrazené pohledávky, jež jsou v prodlení o dobu delší než tři měsíce, jsou předávány k
vymáhání prostřednictvím advokátní kanceláře.

iniciály a podpis vedoucího příslušné součásti
nebo jiné odpovědné osoby
(děkan, ředitel, proděkan, zástupce ředitele)

Příloha
Výpis ze studijního informačního systému univerzity - pohledávky studenta evidované k datu
vyhotovení písemné výzvy

Příloha č. 4
VZOR - Výzva k zaplacení poplatku za studium
Děkan fakulty XYZ/ředitel ústavu Slezské univerzity v Opavě, se sídlem doplnit adresu sídla
fakulty/ústavu, tímto zasílá výzvu kzaplacení poplatku za studium vyměřeného podle § 58 odst. ...
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“), vykonatelným pravomocným rozhodnutím
0 vyměření poplatku za studium ěj.: ..... ze dne .................. studentee/studentovi ...........................,
datum narození............................ , trvale bytem.................., zapsaného/zapsané do studia
dne......................v doplnit formu formě doplnit typ studijního programu doplnit název SP studijního
oboru doplnit název SO, uskuteěňovaného na doplnitfakultu/ústav Slezské univerzity v Opavě.
V termínu nejpozdějí do 15 dnů ode dne převzetí této písemné výzvy jste povinen/povinna
uhradit poplatek za studium ve výši.............Kč.
Výše uvedené vykonatelné pravomocné rozhodnutí jste převzal/la dne ................., lhůta pro úhradu
splátky byla stanovena na ............... Stanovený splátkový kalendář byl porušen, k dnešnímu dni jste
v prodlení s úhradou splátky poplatku o dobu delší jednoho měsíce, ve studijním informačním systému
univerzity je evidována pohledávka v uvedené výši.
V termínu nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí této písemné výzvy máte právo uvést skutečnosti
nasvědčující tomu, že Vaše povinnost k úhradě poplatku nevznikla, nebo že zanikla, svá skutková
tvrzení adekvátním způsobem důkazně podložte.
Došlo-li již z Vaší strany k úhradě poplatku, jehož se na základě výzvy domáháme, zašlete nám o této
skutečnosti písemnou informaci včetně kopie ústřižku poukázky či kopie výpisu z Vašeho bankovního
účtu, kde je zaznamenána předmětná bezhotovostní operace (ostatní bezhotovostní operace jakož
1 zůstatek účtu jste oprávněni v takovém případě na výpise z bankovního účtu znečitelnit).
Protože se nejedná o nesplnění studijní povinnosti ale povinnosti jiné, lze její splnění vymáhat
i v případě, že již nejste studentem.
Prokazatelně neuhrazené pohledávky, jež jsou v prodlení o dobu delší než tři měsíce, jsou předávány
k vymáhání prostřednictvím advokátní kanceláře.

iniciály a podpis vedoucího příslušné součásti
nebojiné odpovědné osoby
(děkan, ředitel, proděkan, zástupce ředitele)

Příloha
Výpis ze studijního informačního systému univerzity - pohledávky studenta evidované k datu
vyhotovení písemné výzvy

Příloha č. 5
Formulář pro předávání podkladů advokátní kanceláři

Aktuální údaje o dlužníkovi evidované ve studijním informačním systému
Jméno

Příjmení

Osobní číslo

Datum narození

Adresa určená k doručování
nebo adresa datové schránky

Další kontaktní údaje
(e-mail, telefon) - nepovinné

Rozhodnutí o vyměření poplatku
Vydáno dne

Doručeno dne

Termín úhrady

Výše úhrady

□

Doloženo originálem pravomocného rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci a dokladem
0 doručení rozhodnutí do vlastních rukou

Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku
Vydáno dne

Doručeno dne

Termín úhrady

Výše úhrady

□

Doloženo originálem pravomocného rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci a dokladem
0 doručení rozhodnutí do vlastních rukou

Písemná výzva k úhradě
Vydána dne

Doručena dne

Termín úhrady

Výše úhrady

□

Doloženo kopií písemné výzvy a dokladem o jejím doručení

Disciplinární řízení
Proběhlo dne

Student informován dne

Termín úhrady

Výše úhrady

□

Doloženo kopií zápisu ze zasedání disciplinární komise, případně kopií dopisu a dokladu o jeho převzetí

Potvrzení o výši pohledávek
Datum
□

Podpis
Doloženo tiskovým výstupem - sestava „Pohledávky a závazky studenta" k datu potvrzení
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Příloha č. 6
Vzor doložky právní moci a zásady pro její vyplňování

SLEltKl
UHIVCUtTá
Y 0»ATt

Toto rozhodnutí (Ubyto prtvní moct
Dn«:_ _ _ _ _ _ _ _ _ I )€ vykofUteW ííňr.V Opavě dne:------------------- podpis:—

Zásady pro vyplňování:
Datum právní mocí: den následující po uplynutí třicátého dne (odvolací lhůta je 30 dnů) ode dne
doručení rozhodnutí o vyměření poplatku poplatníkovi; podal-li poplatník proti rozhodnutí odvolání
a vyhoví-li této žádostí děkan, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po doručení rozhodnutí
děkana poplatníkovi, a to ve znění rozhodnutí děkana; podal-lí poplatník proti rozhodnutí odvolání
a rozhodne-li o žádosti rektor, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po doruěení rozhodnutí
rektora poplatníkovi, a to ve znění rozhodnutí rektora.
Při poěítání odvolací lhůty se vychází z obecných předpisů pro správní řízení - do lhůty se
nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (lhůta počíná běžet následující den
po dni doručení). Připadne-li konec odvolací lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem
odvolací lhůty nejbližší příští pracovní den.
Datum vykonatelnosti: den následující po datu splatnosti poplatku uvedeného ve výroku rozhodnutí.
Pokud není stanovena povinnost úhrady (poplatek byl prominut nebo se rozhodnutí zrušuje), potom je
datum totožné s datem nabytí právní moci.
Kolonka „V Opavě dne......................................... “ bude opatřena datem, kdy byla doložka právní
moci vyplněna; tato nesmí být vyplněna před okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí ani před
okamžikem vykonatelnosti rozhodnutí.
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