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PŘÍKAZ  DĚKANA č.  12/2013, 
kterým se vydává Opatření děkana o poplatcích  

pro akademický rok 2013/2014 
 
 
 

Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014 
se zapracovaným dodatkem č. 1 

 
 

článek 1 
 

Předmět úpravy 
 
Tento příkaz upravuje dle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění 
a v souladu s ustanovením čl. 33 Statutu Univerzity Karlovy v Praze poplatky spojené se 
studiem pro akademický rok 2013/2014.  
 

článek 2 
 

Poplatek za delší studium 
 

1) Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená           
o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, je mu vyměřen poplatek 
za delší studium a to dle studovaného studijního programu:  
 
 Všeobecné lékařství      22.500,-Kč; 
 
 Ošetřovatelství (Všeobecná sestra, Zdravotní vědy)  14.800,-Kč; 
 
 Specializace ve zdravotnictví (Fyzioterapie, Veřejné  
 zdravotnictví, Dentální hygienistka)    18.800,-Kč. 
 
 
2) Stanovená finanční částka je za každých započatých šest měsíců studia. 
 
 



 
článek 3 

 

Poplatek za další studijní program 
 

1) Studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším 
bakalářském nebo magisterském studijním programu, je mu vyměřen poplatek za další studium:  
 

Všeobecné lékařství 
 
Ošetřovatelství (Všeobecná sestra, Zdravotní vědy) 
          2.600,-Kč.  
Specializace ve zdravotnictví (Fyzioterapie, Veřejné    
zdravotnictví, Dentální hygienistka)  

 
2) Stanovená finanční částka je za každý další započatý jeden rok studia.  
 
3) Ustanovení odst. 1 neplatí,  jde-li o souběh řádných studijních programů nepřesahující 
standardní dobu studia programu jednoho z nich. 
 
 

článek 4 
 

Poplatek za studium v anglickém jazyce 
 
1) Studuje-li student v anglickém jazyce, je mu vyměřen poplatek za studium v cizím jazyce      
a to: 
 

při úhradě celé částky do 31. 10. 2013 činí poplatek 290.000,-Kč; 

při úhradě celé částky do 30. 11. 2013 činí poplatek  300.000,-Kč; 

poplatek uhrazený ve dvou splátkách - 1. splátka 150.000,-Kč do 31. 10. 2013,  

2. splátka 155.000,-Kč do 28. 2. 2014    305.000,- Kč.  
      

 2) Student, který se zapisuje do prvního roku studia, je povinen uhradit nejpozději do                
31. července 2013 zálohu na poplatek ve výši 10.000,-Kč, která je nevratná. O výši zálohy se 
snižuje poplatek podle odst. 1, článku 4  tohoto příkazu.  

3) Poplatky, které si účtuje zasílající banka i přijímací banka, jsou nákladem plátce. Pro 
řádnost platby je rozhodující datum a částka v CZK, která byla připsána na účet fakulty.  

4)  Stanovená finanční částka se vztahuje k jednomu roku studia. 
 

článek 5 

Poplatek za přijímací řízení – studium v českém jazyce 

1) Uchazeč, který si podává přihlášku ke studiu, je povinen uhradit poplatek za přijímací 
řízení a to ve výši 

530,-Kč. 



2) Stanovený poplatek se týká každého studijního oboru (programu), na který se uchazeč 
hlásí. 

3) Splatnost poplatku je 28. 2. 2014 (včetně). 

článek 6 

Poplatek za přijímací řízení – studium v anglickém jazyce 

1) Výše poplatku za přijímací řízení – studium v anglickém jazyce je 20,-EUR. 

2) Uchazečům, kteří absolvují přijímací zkoušku prostřednictvím zprostředkovatelské 
agentury, se kterou má fakulta uzavřenu smlouvu, lze poplatek prominout.  

3) Splatnost poplatku je 31. 5. 2014 (včetně). 

 
článek 7 

Ustanovení závěrečná 

1) Tento příkaz ruší Příkaz děkana č. 8/2011.  
2) Tento příkaz je účinný dnem vydání 14. března 2013. 

Zpracovatel: studijní oddělení -  Bc. A. Vlasáková 
 
 

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 

       děkan 3. lékařské fakulty 
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