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OPATŘENÍ DĚKANA, 

kterým se vydává Příkaz děkana č. 8/2021, 

o poplatcích pro akademický rok 2021/2022 

(dále jen „příkaz“) 

 
Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2021/2022 

- pregraduální studium 

 
Článek 1 

Předmět úpravy 

 
Tento příkaz děkana upravuje v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném 

znění, a v souladu s ustanovením Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy, poplatky spojené se studiem. 

 
Článek 2 

Poplatek za delším studium 

 
1.  Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvýšená o jeden rok v bakalářském nebo 

magisterském programu, je mu vyměřen poplatek za delší studium, a to dle studovaného studijního programu: 

 
Všeobecné lékařství 43 000 Kč 

Intenzivní péče 34 500 Kč 

Ošetřovatelství (Všeobecná sestra) 34 500 Kč 

Všeobecné ošetřovatelství 34 500 Kč 

Specializace ve zdravotnictví (Fyzioterapie,  

Veřejné zdravotnictví, Dentální hygienistka,  

Dentální hygiena) 34 500 Kč 

Nutriční terapie 34 500 Kč 

 
2.  Stanovený poplatek za delší studium je studentovi vyměřen za každých započatých 6 (šest) měsíců studia. 

 
Článek 3 

Poplatek za studium v anglickém jazyce 

 
1.  Studuje-li student studijní program Všeobecné lékařství v anglickém jazyce v akademickém roce 2021/2022, 

poplatek za studium v cizím jazyce  

a) pro přijaté od akademického roku 2021/22 je 350 000 Kč, 

b) pro přijaté od akademického roku 2020/21 a dříve je 330 000 Kč. 

 
2.  Poplatek je dle čl. 4 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy splatný 15. den od právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku. 

 
3.  Proti rozhodnutí o vyměření poplatku lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů od jeho oznámení. Odvolacím orgánem je 

rektor. 

 
4.  V odvolacím řízení může rektor poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti. 

 
5.  Poplatky, které si účtuje zasílající banka i přijímající banka, jsou nákladem plátce. Pro řádnost platby je rozhodující 

částka v CZK připsaná na účet fakulty a datum, kdy byla částka na účet fakulty připsána. 

 
6.  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 2016/2017 

 
Článek 3 odst. 1 až 4 tohoto příkazu se neuplatní na právní vztahy vzniklé mezi fakultou a studenty zapsanými ke studiu 

nejpozději v akademickém roce 2015/2016 na základě Smlouvy o zajištění studia. Tyto právní vztahy se řídí konkrétní 

Smlouvou o zajištění studia, která byla mezi daným studentem a fakultou uzavřena. 

 
Článek 5 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro ak. rok 2022/2023 

 
1.  Uchazeč, který si podává přihlášku ke studiu v elektronické formě, je povinen uhradit poplatek za přijímací řízení, a to 

ve výši 820 Kč. 

 

2.  Stanovený poplatek se týká každého magisterského nebo bakalářského studijního programu, na který se uchazeč hlásí. 

 

3.  Splatnost poplatku dle čl. 5 bodu 1 tohoto příkazu je do 28. 2. 2022 (včetně). 

 
4.  Uchazeč, který si podává přihlášku ke studiu v listinné formě, dle § 49 odst. 3 zákona 111/1998 Sb. je povinen uhradit 

poplatek ve výši 870 Kč. 

 

5.  Splatnost poplatku i podání přihlášky dle čl. 5 bodu 4 tohoto příkazu je do 5. 9. 2022 (včetně). 

 
6.  Poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu podle § 48 odst. 7 zákona 111/1998 

Sb. je 870 Kč. 

 
Článek 6 

Ustanovení závěrečná 

 

Tento příkaz ruší Příkaz děkana č. 2/2020. 

Tento příkaz je účinný dnem vydání. 

Zpracovatel: studijní oddělení 

 

 

 

 

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 

děkan 3. lékařské fakulty 

v zastoupení 

MUDr. David Marx, Ph.D. 

proděkan pro studium a výuku 


