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PŘÍKAZ   DĚKANA  č. 13/2011 

 
o stanovení stornovacích poplatků u placených přípravných kurzů 

 
článek 1 

 
Předmět úpravy 

 
 
Tento příkaz upravuje postup při stanovení stornovacích poplatků v rámci 
přípravných kurzů pro uchazeče o studium, kteří se připravují na přijímací 
zkoušky na lékařské fakulty a na Premedical Course vyučovaný v angličtině 
(dále jen „přípravné kurzy“) a kteří na tyto kurzy po řádném přihlášení           
a zaplacení ceny kurzu nenastoupí, případně jej předčasně ukončí.  
 

článek 2 
 

Stornovací poplatky 
 
1) Vyskytnou-li se na straně účastníka překážky, pro které se nemůže 
účastnit přípravného kurzu, před jeho zahájením (před uskutečněním 
prvního soustředění), je účastník povinen uhradit 3. LF UK v Praze 
stornovací poplatky v této výši dle povahy překážky: 
 

• zdravotní důvody (zejména nemoc účastníka) – 5 % z ceny kurzu, 
• účastník neobdržel povolení k pobytu na území České republiky 

(účastníkovi nebylo uděleno vízum) - 5 % z ceny kurzu, 
• z jiných důvodů – 10 % z ceny kurzu. 

 
Účastník je povinen v tomto případě oznámit písemně 3. LF UK v Praze, že 
nastaly překážky, pro které se nemůže účastnit přípravného kurzu, a to 
nejpozději 1 pracovní den před uskutečněním prvního soustředění. Prvním 
soustředěním je první den výuky. Překážky ve formě zdravotních důvodů      

 
  



a neobdržení povolení k pobytu na území České republiky nebo neudělení 
víza je účastník povinen řádně doložit příslušným písemným potvrzením. 
 
2. Vyskytnou-li se na straně účastníka překážky ve formě zdravotních 
důvodů, pro které se nemůže účastnit přípravného kurzu, po jeho zahájení 
(po zahájení prvního soustředění), bude mu vrácena poměrná část ceny 
přípravného kurzu za úsek přípravného kurzu, kterého se nemůže účastnit. 
Poměrná část ceny přípravného kurzu bude účastníkovi vrácena na základě 
jeho písemné žádosti, a to za dobu ode dne doručení této žádosti 3. LF UK      
v Praze do skončení přípravného kurzu. Překážku ve formě zdravotních 
důvodů je účastník povinen řádně doložit písemným potvrzením. 
 
3. Vyskytnou-li se na straně účastníka překážky ve formě jiných než 
zdravotních důvodů, pro které se nemůže účastnit přípravného kurzu, po 
jeho zahájení (po zahájení prvního soustředění), může děkan fakulty na 
základě žádosti a řádného písemného zdůvodnění rozhodnout o vrácení 
poměrné části z ceny přípravného kurzu.  
 
4. Poměrná část se vypočítá přepočtením na celé dny (poplatek/počet dnů, 
kdy kurz probíhá).  
 
 

článek 3 
 

Ustanovení závěrečná 
 
1) Tento příkaz neruší žádný existující vnitřní předpis. 
2) Tento příkaz je účinný dnem vydání 14. 4. 2011  
 
Zpracovatel: právní referát - JUDr. P. Šustek, Ph.D., Mgr. K. Pukovcová 
 
 
 
 

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
děkan 3. LF UK v Praze 
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