
       

UNIVERZITA  KARLOVA  V  PRAZE 
3. LÉKAŘSKÁ  FAKULTA 

Ruská 87, Praha 10 
 

 
   
V Praze dne 30. dubna 2015                                  Č. j.  9-8/2015 – 3LF 

           Počet listů:  3 

          Počet příloh: -- 
 
 

PŘÍKAZ DĚKANA č.  8/2015, 
kterým se vydává Opatření děkana o poplatcích  

pro akademický rok 2015/2016 
 
 

Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2015/2016 
- pregraduální studium 

 
 

Článek 1 
 

Předmět úpravy 
 
Tento Příkaz děkana č. 8/2015 (dále jen „příkaz“) upravuje v souladu s § 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 
2015/2016.  
 

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      25.000,-Kč; 
 
 Ošetřovatelství (Všeobecná sestra)    20.000,-Kč; 
 
 Specializace ve zdravotnictví (Fyzioterapie, Veřejné  
 zdravotnictví, Dentální hygienistka)    20.000,-Kč. 
 
 
2) Stanovený poplatek za delší studium je studentovi vyměřen za každých započatých šest 
měsíců studia. 
 
 



 
Článek 3 

 

Poplatek za studium v anglickém jazyce 
 – pro studenty zapsané ke studiu od ak. roku 2015/2016 

 
1) Studuje-li student studijní program Všeobecné lékařství v anglickém jazyce 
v akademickém roce 2015/2016, je mu vyměřen poplatek za studium v cizím jazyce, a to ve 
výši 330.000,-Kč.  
 
2) Poplatek se hradí v následujících splátkách a se splatností v následujících variantách: 
 

Varianta A) – ve dvou splátkách 
1. splátka ve výši 290.000,-Kč do 31. 10. 2015 
2. splátka ve výši 40.000,-Kč do 31. 3. 2016 
 
Varianta B) – ve dvou splátkách  
1. splátka ve výši 300.000,-Kč do 30. 11. 2015 
2. splátka ve výši 30.000,-Kč do 31. 3. 2016  

 
 
 Varianta C) – ve třech splátkách  
 1. splátka ve výši 150.000,-Kč do 31. 10. 2015  
 2. splátka ve výši 155.000,-Kč do 28. 2. 2016. 
 3. splátka ve výši 25.000,-Kč do 31. 3. 2016.   
 
3) Pokud student u varianty A nebo B uhradí 1. splátku řádně a včas ve stanoveném termínu, 
může děkana fakulty požádat o snížení výše poplatku za studium v anglickém jazyce – 
prominutí 2. splátky. 
 
4) Pokud student u varianty C uhradí 1. i 2. splátku řádně a včas ve stanoveném termínu, 
může děkana fakulty požádat o snížení výše poplatku za studium v anglickém jazyce – 
prominutí 3. splátky. 
 
5) V případě, že 1. splátka v případě varianty A nebo B bude studentem uhrazena v plné výši 
a ve lhůtě splatnosti dle termínů uvedených v čl. 3 odst. 2 tohoto příkazu, může děkan fakulty 
v takovém případě po posouzení studentových důvodů jeho žádosti vyhovět.  
 
6) V případě, že 1. i 2. splátka v případě varianty C bude studentem uhrazena v plné výši a ve 
lhůtách splatnosti dle termínů uvedených v čl. 3 odst. 2 tohoto příkazu, může děkan fakulty 
v takovém případě po posouzení studentových důvodů jeho žádosti vyhovět.  
 
7) Žádost o snížení výše poplatku za studium v anglickém jazyce musí student podat 
nejpozději do 15. 10. 2015.  
 
8) Varianta uhrazení poplatku za studium v anglickém jazyce, kterou si student zvolí je 
uvedena ve Smlouvě o zajištění studia.  
 

9) Student, který se zapisuje do prvního ročníku studia, je povinen uhradit nejpozději               
do 15. července 2015 zálohu na poplatek ve výši 10.000,- Kč, která je nevratná. O výši zálohy 
se snižuje poplatek za studium v anglickém jazyce podle článku 3 odst. 1 tohoto příkazu.  



10) 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.  

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

 

Článek 4 
 

Poplatek za studium v anglickém jazyce 
 – pro studenty zapsané ke studiu před ak. rokem 2014/2015 

 
1) U studentů, kteří se zapsali ke studiu nejpozději v akademickém roce 2013/2014 se výše 
poplatku za studium v cizím jazyce řídí Smlouvou o zajištění studia mezi fakultou a 
studentem. 
 

Článek 5 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 

1) Uchazeč, který si podává přihlášku ke studiu v elektronické formě, je povinen uhradit 
poplatek za přijímací řízení a to ve výši 530,-Kč. 

2) Uchazeč, který si podává ke studiu v listinné formě, je povinen uhradit poplatek za 
přijímací řízení a to ve výši 580,-Kč. 

3) Stanovený poplatek se týká každého magisterského nebo bakalářského studijního oboru 
(programu), na který se uchazeč hlásí. 

4) Splatnost poplatku je 28. 2. 2016 (včetně). 

 
Článek 6  

Ustanovení závěrečná 

1) Tento příkaz ruší Příkaz děkana č. 12/2013.  
 
2) Tento příkaz je účinný dnem vydání 30. dubna 2015. 

Zpracovatel: studijní oddělení -  Bc. A. Vlasáková, JUDr. E. Šarapatková  
 
 
 
 
 
 

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.                   
děkan 3. lékařské fakulty 


