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Pokyn kvestora č. 3/2013
k evidenci poplatků spojených se studiem
vyměřených podle § 58 odst. 3 a 4 zákona ě. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
v

CLI
Úvodní ustanovení
(1) 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 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) Bližší podrobnosti týkající se stanovování poplatků, jejich výše, splatnosti, způsobu
úhrady, vydávání rozhodnutí o vyměření poplatku včetně vyřizování žádosti
o přezkum, upravuje směrnice rektora platná pro příslušný akademický rok.
(3) Odpovědným pracovníkem je pracovník univerzity nebo její součásti, který v rámci
své pracovní činnosti provádí úkony související s evidencí poplatků.
(4) Studijní oddělení je pracoviště univerzity nebo její součásti, které garantuje evidenci
pohledávek a úhrad spojených s poplatky za studium v Informačním Systému Studijní
Agendy (dále jen „IS STAG") a plnění včasné informační povinnosti vůči advokátovi
univerzity ve vztahu k úhradě jednotlivých vymáhaných pohledávek.
(5) Ekonomické oddělení je pracoviště univerzity nebo její součásti, které garantuje
evidenci poplatků v ekonomickém informačním systému.
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ČL2
Povinnosti odpovědného pracovníka studijního oddělení
(1) Odpovědný pracovník příslušného studijního oddělení je povinen při evidenci
poplatků v IS STAG:
a)
evidovat poplatky jako pohledávky za poplatníkem (studentem či osobou, jež
již není studentem univerzity) v souladu s prováděcí dokumentací 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 platby, která nebyla spárována, učinit opatření k dohledání
uhrazené pohledávky a provedení spárování platby s pohledávkou univerzity.
(2) Odpovědný pracovník příslušného studijního oddělení je povinen v případě,
že poplatník nedodržel termín stanovený pro úhradu poplatku, postupovat dále tímto
způsobem:
a)
připravit a odeslat písemnou výzvu poplatníkům, jež jsou vůči univerzitě
v prodlení s úhradou poplatku o dobu delší jednoho měsíce, a to dle vzoru uvedeného
v příloze č. 1 tohoto pokynu poplatníkům, jež jsou ke dni odeslání výzvy studenty
univerzity, nejsou-li poplatníci již studenty univerzity, pak připravit a odeslat
písemnou výzvu dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 tohoto pokynu;
b)
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 (studium nepřerušil ani
neukončil), a to za předpokladu, že celková doba prodlení studenta s úhradou poplatku
univerzity překračuje 2 kalendářní měsíce ode dne splatnosti.
(3)Odpovědný pracovník příslušného studijního oddělení je povinen na konci každého
kalendářního čtvrtletí běžného roku učinit tato opatření:
a)
předat v písemné i elektronické podobě příslušnému proděkanovi (zástupci
ředitele ústavu), na příslušné ekonomické oddělení a v kopii na ekonomické oddělení
rektorátu potvrzený výstup z IS STAG - seznam všech studentů na příslušných
platebních předpisech, kteří mají k datu vygenerování evidovanou v IS STAG
neuhrazenou pohledávku, jež je po splatnosti delší dobu než 3 kalendářní měsíce
(výstup neomezovat pro příslušný akademický rok, čímž se zajistí vygenerování všech
pohledávek);
b)
předat prostřednictvím kvestora univerzity podklady advokátní kanceláři
v rozsahu dle formuláře uvedeného v příloze č. 3 tohoto pokynu, a to spolu s úředně
ověřenou kopií nebo originálem stejnopisu každého jednotlivého rozhodnutí
o vyměření poplatku, jež bude opatřeno kulatým úředním razítkem univerzity
a razítkem s doložkou právní moci dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 tohoto pokynu;
c)
předat kvestorovi univerzity dle písm. a) a b) tohoto odstavce pouze takové
pohledávky z poplatků, které ke dni předání jsou prokazatelně neuhrazené - neběží
lhůty uvedené v písemné výzvě ani lhůty stanovené v rámci probíhajícího
disciplinárního řízení.
(4) 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 kopií nebo originálem stejnopisu každého jednotlivého
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rozhodnutí o přezkumu rozhodnutí o vyměření poplatku vydaného rektorem, jež bude
opatřeno kulatým úředním razítkem univerzity a razítkem s doložkou právní moci dle
vzoru uvedeného v příloze č. 4 tohoto pokynu.
(5) Odpovědný pracovník příslušného studijního oddělení je povinen po předání podkladů
k vymáhání pohledávek advokátní kanceláři dle odstavce 3 provádět denní sledování
stavu těchto pohledávek po dobu prvého kalendářního měsíce ode dne předání
k vymáhání, následně po uplynutí jednoho měsíce ode dne předání jednou za měsíc.
Dojde-li po předání podkladů k vymáhání k úhradě pohledávky univerzity či její části
ze strany konkrétního poplatníka, je povinen bezodkladně, tj. ve lhůtě do 1 pracovního
dne, informovat o této skutečnosti advokáta univerzity prostřednictvím emailové
zprávy na e-mail: tomas.hulva@hulva.cz.

ČI. 3
Povinnosti odpovědného pracovníka ekonomického oddělení
(1) Odpovědný pracovník příslušného ekonomického oddělení, který zajišťuje činnosti
spojené s výběrem poplatku v pokladně, je povinen vyžadovat při úhradě poplatku
originál nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí o vyměření poplatku a údaje týkající
se úhrady poplatku ověřit. Z tohoto rozhodnutí zavede do ekonomického systému
Magion - modulu Pokladna - všechny údaje, které poplatek jednoznačně identifikují
a jsou v rozhodnutí uvedeny: variabilní symbol (identifikace součásti univerzity),
specifický symbol (rodné číslo studenta), výši poplatku.
(2) 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.
v

C1.4
Přechodné ustanovení
V případě, že ke dni vydání tohoto pokynu byly již činnosti spojené s vymáháním
pohledávek zahájeny a nadále jsou pohledávky prokazatelně neuhrazené, bude proces
vymáhání poplatku dokončen podle tohoto pokynu.

ČI. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Proces párování vyrovnaných plateb v IS STAG se dále řídí popisem uvedeným
v příloze č. 5 tohoto pokynu.
(2) Pokyn kvestora č. 5/2011 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 se zrušuje.
(3) Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
V Opavě dne 20. června 2013

X"

/
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Ing. Jaroslav Kama
kvestor

Přílohy:
Příloha č. 1: Vzor textu písemné výzvy k zaplacení poplatku — osoba je studentem
Příloha č. 2: Vzor textu písemné výzvy k zaplacení poplatku - osoba přestala být studentem
Příloha č. 3: Formulář pro předávání podkladů pro advokátní kancelář
Příloha č. 4: Vzor doložky právní moci a zásady pro její vyplňován í
Příloha č. 5: Popis procesu párování vyrovnaných plateb v IS STAG
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Příloha č. 1: Vzor textu písemné výzvy k zaplacení poplatku — osoba je s tudentem
Písemná výzva k zaplacení poplatku za studium v akademickém roce xxx/xxx
V souladu s či. 24 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném
znění, Vám zasílám písemnou výzvu k zaplacení poplatku za studium v akademickém roce
xxx/xxx. Vzhledem ke skutečnosti, že jste dosud neuhradil/a poplatek za studium podle § 58
odst. xxx 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 podle
vykonatelného pravomocného rozhodnutí o vyměření poplatku za studium čj.: xxx.
Toto rozhodnutí jste převzal/la dne xx.xx.xxxx, lhůta pro úhradu byla stanovena na
xx.xx.xxxx.
Vás vyzývám k úhradě poplatku za studium ve výši xxx Kč.
Poplatek za studium požadujeme uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení této písemné
výzvy.
Poučení:
Pro případ, že Vaše povinnost k úhradě poplatku zanikla, sdělte nám tuto skutečnost ve
shora stanovené lhůtě k úhradě a svá skutková tvrzení adekvátním způsobem důkazně
podložte. Došlo-Ii z Vaší strany již k úhradě poplatku, jehož se na základě této 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).
Upozornění:
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 osoba přestane být studentem.
Rozhodovací orgán 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.

iniciály a podpis vedoucího příslušné součásti nebo jiné odpovědné osoby
(děkan, ředitel, proděkan, zástupce ředitele)
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Příloha č. 2: Vzor textu písemné výzvy k zaplacení poplatku - os oba přestala být studentem
Písemná výzva k zaplacení poplatku za studium v akademickém roce xxx/xxx
Vzhledem ke skutečnosti, že jste dosud neuhradil/a poplatek za studium podle § 58 odst. xxx
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"), zasílám Vám písemnou
výzvu k zaplacení poplatku za studium v akademickém roce xxx/xxx, který Vám byl vyměřen
podle vykonatelného pravomocného rozhodnutí o vyměření poplatku za studium čj.: xxx.
Toto rozhodnutí jste převzal/a dne xx.xx.xxxx, lhůta pro úhradu byla stanovena na
xx.xx.xxxx.
Vyzývám Vás k úhradě poplatku za studium ve výši xxx,- Kč
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení této písemné výzvy.
Upozornění:
Pro případ, že Vaše povinnost k úhradě poplatku zanikla, sdělte nám tuto skutečnost ve
shora stanovené lhůtě k úhradě a svá skutková tvrzení adekvátním způsobem důkazně
podložte. Došlo-li z Vaší strany již k úhradě poplatku, jehož se na základě této 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).
V případě, že do výše uvedeného termínu poplatek neuhradíte ani nám nesdělíte Vaše
oprávněné námitky proti úhradě vymáhaného poplatku, bude Váš spis předán k dalšímu řízení
advokátní kanceláři.
Protože se nejedná o nesplnění studijní povinnosti ale povinnosti jiné, lze její splnění vymáhat
i v případě, že osoba přestane být studentem.

iniciály a podpis vedoucího příslušné součásti nebo jiné odpovědné osoby
(děkan, ředitel, proděkan, zástupce ředitele)
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Příloha č. 3: Rozsah podkladů předávaných advokátní kanceláři

PODKLADY PRO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FAKULTA (ÚSTAV):

FPF V OPAVF / FVP V OPAVĚ / Ml J V OPAVF / OPF V KARVINÉ

PŘÍJMENÍ, JMÉNO:
DATUM NAROZENÍ:
KONTAKTNÍ ADRESA:
POPLATEK VYMĚŘEN ROZH ODNUTÍM Č.J
ZE DNE

DLE § 58 ODST. 3 / DLE § 58 ODST. 4 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE)

VE VÝŠI

S ÚČINNOSTÍ OD

TERMÍN ÚH RADY:
□

PŘEVZATO STUDENTEM DNE:

(DOLOŽENO V PŘÍLOZE: ORIGINÁL PRAVOMOCNÉHO ROZH ODNUTÍ S VYZNAČENÍM NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI,
DOKLAD O DORUČENÍ ROZHODNUTÍ DO VLASTNÍCH RUKOU)

ROZHODNUTÍ O PŘEZKUMU Č.J
ZE DNE
VYMĚŘENO VE VÝŠI

S ÚČINNOSTÍ OD

TERMÍN ÚH RADY:
□

PŘEVZATO STUDENTEM DNE:

(DOLOŽENO V PŘÍLOZE: ORIGINÁL PRAVOMOCNÉHO ROZHODNUTÍ O PŘEZKUMU S VYZNAČENÍM NABYTÍ
PRÁVNÍ MOCI, DOKLAD O DORUČENÍ ROZH ODNUTÍDO VLASTNÍCH RUKOU)

VÝZVA K ÚHRADĚ/STUDENT Č.J
TERMÍN ÚH RADY:
□

ZE DNE
PŘEVZATO STUDENTEM DNE:

(DOLOŽENO V PŘÍLOZE: KOPIE PÍSEMNÉ VÝZVY, DOKLAD O DORUČENÍ PÍSEMNÉ VÝZVY DO VLASTNÍCH
RUKOU)
_____

VÝZVAK ÚH RADĚ/OSOBA Č.J
TERMÍN ÚH RADY:
□

ZEDNE
PŘEVZATO STUDENTEM DNE:

(DOLOŽENO V PŘÍLOZE: KOPIE PÍSEMNÉ VÝZVY, DOKLAD O DORUČENÍ PÍSEMNÉ VÝZVY DO VLASTNÍCH
RUKOU)

ROZHODNUTÍ O PŘERUŠENÍ STUDIA Č.J
ZEDNE
D

PŘEVZATO STUDENTEM DNE:

(DOLOŽENO V PŘÍLOZE: KOPIE ROZHODNUTÍ O PŘERUŠENÍ STUDIA

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ PROBĚH LO DNE
POPLATEK STANOVEN VE VÝŠI
STUDENT INFORMOVÁN ÚSTNĚ/PÍSEMNĚ DNE:
□

TERMÍN ÚH RADY:

DOLOŽENO V PŘÍLOZE: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE, KOPIE DOPISU, DOKLAD O
PŘEVZETÍ DOPISU

POVINNOST H RADIT POPLATEK OVĚŘENA DNE:
OVĚŘIL (JMÉNO A PŘÍJMENÍ):
□

PODPIS:

DOLOŽENO V PŘÍLOZE: VÝPIS Z IS STAG - POH LEDÁVKY STUDENTA EVIDOVANÉ K DATU
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Příloha č. 4: Vzor doložky právní moci a zásady pro její vyplňování
Toto rozhodnutí
nabylo právní moci dne
a je vykonatelné dne
Slezská univerzita v Opavě dne
Zásady pro vyplňování:
Datum právní moci: den následující po uplynutí třicátého dne ode dne doručení rozhodnutí
o vyměření poplatku poplatníkovi; podal-li poplatník proti rozhodnutí žádost o přezkum
a vyhoví-li této žádosti děkan, nabývá rozhodnutí právní moci okamžikem doručení
rozhodnutí děkana poplatníkovi, a to ve znění rozhodnutí děkana; podal-li poplatník proti
rozhodnutí žádost o přezkum a rozhodne-li o žádosti rektor, nabývá rozhodnutí právní moci
okamžikem doručení rozhodnutí rektora poplatníkovi, a to ve znění rozhodnutí rektora.
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 „Slezská univerzita 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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Příloha č. 5: Popis proces u párování vyrovnaných plateb v IS STA G
Popis procesu párování vyrovnaných plateb v IS STAG (Formulář PZ0030)

Odpovědné osoby a pracoviště:
•
Odpovědný pracovník oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu - dále jen ,.OSSZ"
•
Odpovědný pracovník ekonomicko-správního oddělení rektorátu - dále jen „ESORek*'
•
Odpovědný pracovník studijního oddělení zodpovědný za evidenci poplatků za studium - dále
jen „SR"
•
Advokátní kancelář - dále jen „AdvKa"
•
CIT
Podklady pro evidenci a nastavení:
•
Na sdíleném disku je uložena excelovská tabulka „Predexekucni_vyzvy.xlsx" - viz obr. 1 a,b ,
ve které se nacházejí veškeré informace potřebné pro spárování platby s předpisem platby na formuláři
PZ0030.
•
Tabulku mohou editovat pouze OSSZ a ESORek
Popis jednotlivých sloupců tabulky:
•
Datum vydání předexekuční výzvy
•
Osobní číslo studenta/dlužníka
•
Příjmení
•
Jméno
•
Akademický rok, ve kterém je poplatek vyměřen
•
Variabilní symbol -jedná se o variabilní symbol uvedený v předexekuční výzvě (nejedná se o
variabilní symbol předpisu platby v IS/STAG)
•
Částka 1 převodu - vymáhaná částka. Tato částka se má spárovat.
•
Částka 2 převodu - poplatek určený na náklady spojené s vymáháním dluhu (tato část
platby/dokladu nikdy nebude spárována).
•
ČJ. rozhodnutí součásti o vyměření poplatku
•
Datum - datum, kdy bylo rozhodnutí o vyměření poplatku vydáno
•
ČJ. rozhodnutí rektora - rozhodnutí o odvolání dlužníka (přezkumu)
•
Datum - datum, kdy bylo rozhodnutí o odvolání dlužníka (přezkumu) vydáno
•
Termín úhrady - konečný termín, do kdy měl dlužník poplatek uhradit
•
výpis dr. Hulvy (datum/částka) - informace o platbě na účet AdvKa
•
připsáno na účet SU (datum, částka, číslo dokladu) - údaje k platbě evidované v IS MAGION
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A
B
C
1 Seznam předexekučních výzev
2 Číslo účtu: uuuuuuuu/bbbb
3

!

D

E

£__

G

Akadsmlcty

4

Port

Datum

Osobni íislo

5
6
7
8
9

21.
22.
23.

30.11-2012

F101029

Pojmem

méno

Dobrota
Jeník
Velký

František | 2011/2012
Řehoř
Dobromil

|

H

_ I

Variabilní

Částka 1

Čistka 2

symbol

převodu

ptevodu

1492012

|

J

K

CJ roxhodnutlaoučáiti

Datum

4400 KČ 2160 KČ FPFPS 10450/2011/AA 91

a

9.12.2011

Obr. 1 a
K

L

M

N

O

P

j

Q

— I
cturn

ČJ. rozhodnut! rektora

3.12.2011

Termín
Datum

úhrady

výpisdr. Hul vy {datum/částka) pripsanona účet SU (číslo dokladu)

30.4.2012 12.03.2013/6560,-

0901/2617/12

Obr. 1 b
Postup při editace údajů na sdíleném disku:
•
OSSZ po obdržení informace/podkladů AdvKa k vydání předexekuční výzvy o dlužníkovi
založí v tabulce nový řádek a vyplní příslušné údaje, které má k dispozici.
•
Neprodleně poté, kdy je k dispozici doklad o úhradě na účet AdvKa, OSSZ doplní do tabulky
„Predexekucni_vyzvy.xlsx" sloupce,.výpis dr. Hulvy (datum, částka)".
•
Neprodleně poté, kdy je k dispozici doklad o úhradě na účet SU, ESORek doplní do tabulky
„Predexekucnivyzvy.xlsx" „připsáno na účet SU (datum, částka, číslo dokladu)". Provádí to dle
podkladů, které obdrží od AdvKa k dané platbě.
Doporučení k průběžné kontrole údajů na sdíleném disku:
SR průběžně (nejméně jedenkrát týdně) - kontroluje tabulku „Predexekucni_vyzvy.xlsx".
Pro rychlé dohledání je k dispozici datum úhrady - sloupec "výpis dr. Hulvy(datum)" tabulky,
podle kterého si vyfiltruje záznamy od poslední kontroly.
Popis párování platby:
Příklad č. 1:
Do tabulky do příslušného řádku zapíše OSSZ a ESORek - sloupce „výpis dr. Hulvy (datum,
částka)" a „připsáno na účet SU (datum, částka, číslo dokladu)". SR v rámci průběžné
kontroly zjistí, že od předchozí kontroly proběhla úhrada - v řádku má k dispozici všechny
údaje proto, aby mohla platbu přiřadit k vyměřenému předpisu - uhrazená a dlužná částka se
shodují.
Příklad č. 2:
Student zaplatil 17.12.2012 celkem 6.560,-; z toho pouze 4.400,- na úhradu závazku. Na účet
univerzity byla z AdvKa zaslána částka 100.740,- , student měl již na základě přezkumu
vytvořen splátkový kalendář (viz obr. 2). Z obrázku je vidět, že student má již zadán
splátkový kalendář a v něm je již uhrazena jedna splátka. Nyní dle tabulky pro evidenci
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předexekučních výzev je zapotřebí spárovat počet plateb, který odpovídá částce 4.400,- a to
z dokladu 0901/2617/12.
Postup párování:
•
SR vyhledá doklad 0901/2617/12 - obr. 3 a, b
•
Spárování dokladu - systém spáruje platbu ke všem splátkám na předpise. Je nutno
nadbytečně spárované splátky odpařovat, tak aby výsledná spárovaná částka byla 4.400,- - obr. 4
•
Požadovaný výsledek - SR zároveň zaškrtne políčko „Nepárovat" — obr.5
Příklad č. 3:
Dlužník má zaplatit 8.000,-, AdvKa obdrží 7.120,- (tj. 2.120,- na náklady řízení a 5.000,- na
umoření dluhu), AdvKa zasílá „kumulované" částky - např. to bude částka 35.480,-. Vše je
zaneseno do tabulky - OSSZ a ESORek.
SR nemůže v tomto případě párovat bez zásahu administrátora IS STAG (CIT), a musí
postupovat takto:
požádá e-mailem CIT o realizaci párování - v e-mailu uvede všechny skutečnosti potřebné pro
párování
CIT provede párování a předá informaci zpět SR
SR zkontroluje data na formuláři PZ0030.
«S |S/STAG(DEMOP)

[Pohledávky a závazky]

QHE)

Akce Editace Blof- Záznam Pole Dotaz Okno Nápověda

im'
■"■*5»~~
Studenti

***

Uchazeči

M « « ►»
Pí limem

Os. čislo
F101029
Fak,
[FPFJEJ

M

Učet

Kód
'N7105

Jméno

lYJL
Navazující

3

Rod. čislo

S[2t d .

Přiřazené předpisy plateb
ID dokladu Název
{Popi. 2 za stud. 3
Vložil předpis • ' [781016
Předpis plateb:

Částka
1100

Učet studenta:

IBAN Číslo Učtu
J214304106

JB010

_

[31.05.13 |1100

Banka Majitel učtu
Banka Majitel účtu

'W3\

7 3 j i i . 0 5 . i 2 j3i.08.i2 r

,J0~
f

[31.08.13 [1100

(Ó~

3111-05.12 J31.08.12 ~

[30.0913 [iíbo

jjČT

3

'j~T3]

"ÍÍT31

"3 zl

Opava

Ak. rok Typ předpisu
(2011 |Pohledávka

Druh předpisu
j j |Poplatek za nadstantlardni d o r 3

Adresa

Poznámka

Adresa

Var symbol i . s Spec. symb.
[175000311 J0558

-il

[11.0512 [3108.12 r

jr Ir j

i ""'
Ar

r - r
| r [r' .

Doklad
T

i

Poznámkajntern]

Poznami a pre studenty

Cizí identifikátor

"SpřOSKLadeT

Obr. 2

Typ dokladu

Částka

Spec symb

IBAN číslo účtu

i

1

I

Majitel účtu

I

I I

Datum

1Var symbol
I

-11 -

3

Platby přirazené k rozpis u
Doklad
Typ dokladu
Datum
Castka
Zn.
(0901/632/13
JOS01
J26.03.2013
{1IOO
{♦"
Var. s?mbol
Spec symb
IBAN Číslo účtu
Banka
J175000311
jHMtiV**r
"POOOOO ,0384724103 " (0800
Majitel účtu
Rok
Adresa
Poznámka

"3|| 1 1-05.12 [31.08.12 [ r ' r r
~3JJ11.05.12 [31.08.12 !~ r r " 3 ] Jl1-05.12~p1.08.12 r iT r

[30.06.13 |1100

Částka platby
Zá?nam 1/?

Místo

íjó3oó~ r

[31.07.13 [ÍÍ00

ID platby
555620

-31 p— řoTT _d

J0209702433 [0300 [~

"TiTElJ

L

Ukonc Ak. rok

Studuje
C vz

Poč pl Platnost od Platnost do F orma úhrady
___^
Perioda
;niěsic ~ 3 j 8
j31.03.2013 J
JBankovním převodem zll

— Rozprš předpisu plateb
Datum
Datum
Datum
vystaveni plněni
V S. N.
splatnosti Castka Vyiov. é. Do EIS Sta, platby
"
3
j
l
1
.
0
5
.
1
2
pi.08
12" ~ i r Q1 03 13 |Í100J J1100
JN 3
f
[30.04.13 |non

Stav

3 r

IJazyk
čeština

Pracoviště
3
JFPF

Měna
Částka slovné
|cZK ^ | |osmtisicosinset

IBAN Číslo učtu
Účet univerzity:

Roč

-~mssmr~

I-t-BB-^~'
Forma
, Prezenční 3

Adresa

I

I

I

Zn. Vyrov.

I Banka H
1

Poznámka

I

Rok

I

3

ffi ISfSTAG(DEMOP) [Pohledávky a závazky]
jy Akce Editace Blok Záznam Pole Dotaz Okno Nápověda

%«? "5?
Studenti

Uchazeči
Os. čislo
JF101029
Fak.
[FPF~3

«

« ► » ti

Účet |
Příjmení

Kód
IN7105

Jméno
Typ
|Navazující

_ Rod, čislo

Forma
St. d
IPrezenčni "M P

3

Přiřazené předpisy plateb
ID dokladu Název
Vložit předpis 4 I ^81016
[Popl. 2 za stiid. 3
Předpis plateb

Castka
Ji 100

Účet studenta

IBAN Číslo učtu
(214304106

Účet univerzity:

IBAN Čislo účtu
Banka Majitel učtu
J8010 |02O97O2433 [0300 ■""

Jazyk

]0

[31.05.13 11100

JĎ"

Měna
Částka slovné
JCZK 3 |osmtisicosmset

|N 3 |

[30.06.13 jilOO ~"S)
[31.07.13 J1100 JÓ
j31.08.13 [1100 JĎ

[N 3 T
J1T3f
|N 3 1

(30.09.13 [1100

|N 3 1

ID platby
[898484

|0

Banka Majitel účtu
[0300 \

^J

pořr

Místo
Opava

3

Vai symbol K Ž Spec symb
[175000311 J0558

1

"3jl1.05.12 [31.08.12

Platby přiřazené k rozpisu
Doklad
Typ dokladu

r—
r

f

"33111-05.12 [31.08.12 I
r

T

Datum

Částka

Var. symbol

Spec symb

IBAN číslo účtu

i

i

i—i—r~

Majitel učtu

Adresa

Zn

*J

-I
^l

Banka
Rok

iPoznámka

r—3

Ostatní nepřiřazeiw platby
.

j r j J11.05.12 [31.08.12 r

J

Poznaň .ka interní
Cizí identifikátor

I

3 r

Ukonc. Ak. rok

3 p

Adresa

"3)11-05.12 [31.08.12 I
"3)11-05.12 (31.08.12 r Jr —
~3111-05.12 [31.08.12 r r r

Poznámka pio studenty

Stav
Stiidu|e
C vz

_ Pracoviště Ak rok Typ předpisu
Druh předpisu
[FPF
3 I 2 0 1 1 I Pohledávka 3 |Pop|atek za nadstandardní d o l 3
Perioda
Poč pl. Platnost od Platnost do F orma úhrady
(mésic
3 r*
[31.03.2013 j
[Bankovním převodem 3
Adresa
Poznámka

Rozpis předpisu plateb
Datum
Datum
Datum
spi am ostí Částka Vyrov. c. Do EIS Slav platby
vystavení plnění
V. S. N. *
[31JJ3.13 [1100 |Í100
|N 3 1
3 | 1 1 0 5 12 (31.08.12 r
r
[30.04.13 [1100

Roc

Doklad

Typ dokladu

10901/2617/12

p"

Datum

|

Var ■ymbol

Spec symb

Majitel účtu

Adresa

~

Částka

Zn. Vyrov 1

|

j-J""^

IBAN Číslo účtu

-j

Banka

Poznámka

Rok

Í3

^J

Zadejte dotaz ■ štěkněte FB pro provedeni, Esc pro zrušeni
Záznam: 1/1
fcadat-dotaz

Obr. 3 a
nS IS/STAGIDEMOP) - pohledávky a závaz
| Akce Editace Blok Záaiam Pole Dotaz Okno Nápověda
|Ul

^i^i^j^i

ny

Studenti | Uchazeči
Učet
Os. čislo
Pmineni
JF101029
Kód
Fak.
; F P F 3 W105
Přirazené předpisy plateb
ID dokladu
Vložil předpis J ^ 781016
Castka
Předpis plateb: |1100

M H|«

J>

Navazující

3

Forma

SI. d

[Prezenční 3

í*

Naze*
Popi. 2 za stud. 3

Účet studenta:
Učet univerzity:

IBAN Číslo účtu
Banka Majitel účtu
JBOIO J0209702433 [J0300

— Rozpis předpisu plateb
Datum
splatnosti Castka Vyrov. č. Do EIS Stav platby

j3l.03.13 ,(1100 "JilOO

JN 3 .

[30.04.13 (1100

tjO

JN

[31.05.13

ř

W3

[31.07.13
(31.08.13 11100
[30.09.13 ÍJ1100
IDjjlatby
[898484

Rod. cislo

Jme no

Měna
Částka slovné
[CZK *■ losmtisicosmset
IBAN Číslo účtu
Banka Majilel účtu
J214304106 "|J0300 |

30^6.13 (1100

W W

3

*3
\rT3
|rT3

Datum
Datuni
vystaveni plněni

Jazyk

!

Ba

Ukonc. Ak. rok

"BJ
Místo

Adre..i

^ar ymbol K s Spec symb
'175000311 J0558 """
Pfafby přiřazené k rozpisu
Doklad
Typ dokladu
Spec, symb

"3![1105-12

Majitel učtu

Adiesa

31X8.12
r r r
r
'[11.05.12 131.08.12 r
3|11-05.12 01.08.12
"31,11^05.12 J31.08.12

3

Castka

IBAN číslo účtu

Osutu i nepřiřazane platby
Doklad
(09017617/12

"3i(11-05.12 (31.08.12

Var, symbol
Cizí identif katoi

"

Datum

-dl

—I

J
i

Zn

V S N
Vai symbol

F

já

"3

I Opava

3 ] j í l 05.12 J3t.08.12 f r
"3ijl1-05.12 131.08.12 [T

Poznámka pio studenty

ffiřr

Piacovižtě Ať rok Typ předpisu
Druh předpisu
_
|FPF
3 p011~ |Pohledavka 3 I Poplatek za nadstandardní d o t 3 i
Perioda
Poč pl. Platnost od Platnost do F orma úhrady
Jmésic
3 1 8 • (31.032013 J
(Bankovním převodem 3 !
Adres a
Poznámka

Poznámka interní

variable* symbol úftu
Záznam: 1/1

Stav
Studuje
Cvz

Roc

Majitel účtu

.J

"i<P>Osf<Ladě[

Obr. 3 b
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Poznámka

Banka
Rok

M

Typ dokladu Datum
Částka
Zn Vyrov.
"|0901
|17.122012
(Ť00740
p(§9Ó0
Spec symb
IBAN Číslo účtu
Banka
|000000 (2933992389 |0800
Adresa

Poznámka
Rok
|JUDr. Tomas Hurva]2012

3
3

a
^j1

i ^1 T

n i IQ

m rn
~n

u»-

~"n^i "q
~

71

—1>

♦ i

LcL*

FI

r5L_

g a
g
I

m
ni
.° o.

n

"~IE .pus-

Ž- -

4la a m

71

o' j ;
LL O

C

l

a aLt

B

5-3

o

«L L I
L L L L
i f l L L L L L L L

>L clZEEEEI
£L*

olxa.

|<X Its

§ lis lis

J:

o ram rem
S mha. mlsá.
OLa. (8

ra
&. S

II

El

Z.

ai

m
i

a

I_sL_ m|_
2" £■

» ď

i
2 <**

15.

fl
lis

Podpůrné činností zajišťuje:
OSSZ - metodika, evidence předexekučních výzev, komunikace s AdvKa (
hana.simeckova@slu.cz, kl. 4810)
ESORek - evidence plateb v IS MAGION (iveta.macickova@slu.cz , kl. 4632)
CIT - servisní činnost pro OSSZ a ESORek, párování dle Příkladu č. 3 (ivo.wandrol@slu.cz ,
kl.4648)

Doplňující informace k poznámkám ve formuláři PZ0030 vlevo dole:
Dle zvážení může SR využít - Jednu poznámku vidí student na portále („Poznámka pro
studenty" - pokud už není student, pak se na portál již nedostane). Druhá poznámka je interní
-tedy pro SR a OSSZ.
Např. může být průběžně doplněn proces zpracování (odesláno rozhodnutí, projednávána
žádost o přezkum, předáno rektorátu, předáno advokátovi apod.)
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Název účetní jednotky;
Označení:
Číslo:
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