
Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze – Změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze – příl. č. 6  
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona  
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách),  dne  20 srpna 2002 pod čj. 24 382/2002-30 změny přílohy č. 6 Statutu   Univerzity 
Karlovy v   Praze. 
 
 
 
      .......................................... 
             Ing. J. Beneš, CSc. 
      ředitel odboru vysokých škol 
 
 

 

 
ZMĚNA 

 

přílohy č. 6  STATUTU 
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 

Akademický senát Univerzity Karlovy 

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb.,  

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  

usnesl na této změně přílohy č. 6  Statutu Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 

 

Příloha č. 6 Statutu Univerzity Karlovy  (Poplatky spojené se studiem) včetně nadpisu zní: 

„Poplatky spojené se studiem 
 

„Část I. 

Výše, splatnost a forma placení poplatků, žádosti o úlevy 

 

Čl. 1 

Rozmezí výše poplatků 
 

1. Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením1) činí nejvýše 20 % základu.2) 

2. Výše poplatku spojeného se studiem jednotlivých bakalářských a magisterských 

studijních programů činí 

a) u poplatku uvedeného v § 58 odst. 3 zákona nejméně jednu polovinu a nejvýše 

jedenapůlnásobek základu2) za každý měsíc studia, 
                                                           
1) § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách. 
2) § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách.  
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b) u poplatku uvedeného v § 58 odst. 4 zákona nejvýše základ2) za každý rok studia. 

3. Výše poplatku spojeného se studiem studijního programu uskutečňovaného pro cizince 

v cizím jazyce3) činí nejvýše 25.000 USD za každý rok studia. 

4. Konkrétní výše poplatků se určuje a zveřejňuje způsobem stanoveným v čl. 33 statutu. 

Stanovená výše poplatku se týká studenta, kterému v daném akademickém roce vznikla 

povinnost tento poplatek hradit. 

5. U poplatku podle odstavce 2 písm. a) se výše poplatku stanoví s ohledem na finanční 

náročnost uskutečňovaného studijního programu. 

 

Čl. 2 

Forma placení a splatnost poplatků 

 

1. Poplatky podle čl. 1 se platí převodem na bankovní účet univerzity. 

2. Splatnost poplatků uvedených v čl. 1 odst. 1 je stanovena v čl. 8 odst. 4 přílohy č. 5 

statutu. 

3. Poplatky uvedené v čl. 1 odst. 2 jsou splatné poslední pracovní den druhého 

kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy studentu vznikla povinnost tento 

poplatek hradit. Tyto poplatky se hradí na jeden rok studia ve výši tomu odpovídající. 

4. Poplatek uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. a) je možné hradit ve dvou splátkách, přičemž 

minimální výše splátky činí jednu polovinu vyměřené výše poplatku a splatnost druhé 

splátky je šest měsíců po splatnosti první splátky. O záměru uhradit tento poplatek ve 

dvou splátkách je student povinen fakultu předem písemně informovat. 

 

Čl. 3 

Vyrozumění o povinnosti hradit poplatek, výzva 

 

1. Vyrozumění o tom, že studentovi vznikne povinnost hradit poplatek podle čl. 1 

odst. 2 zašle fakulta studentovi nejpozději 90 dnů před termínem splatnosti poplatku. 

Toto vyrozumění se zasílá doporučeně.  

2. Náležitostí vyrozumění podle odstavce 1 je odůvodnění, proč povinnost hradit 

poplatek vznikne, sdělení termínu splatnosti poplatku a formy jeho placení, poučení 

o případné možnosti hradit poplatek ve dvou splátkách (čl. 2 odst. 4) a o možnosti 

požádat o snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti; takovou žádost je 

třeba doručit fakultě nejpozději 60 dnů před splatností poplatku. Součástí vyrozumění 

je též poučení o právu uvést skutečnosti nasvědčující tomu, že povinnost hradit 

poplatek nevznikla, nebo že zanikla, anebo že je odůvodněno snížení, prominutí nebo 

odložení termínu splatnosti poplatku. 

3. Neuhradí-li student poplatek podle čl. 1 odst. 2, zašle mu fakulta bez zbytečného 

odkladu výzvu k zaplacení poplatku; tato výzva se zasílá do vlastních rukou. 
                                                           
3) § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách.    
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Náležitostí této výzvy jsou údaje obsažené ve vyrozumění podle odstavce 1. 

Neuhradí-li student poplatek do 15 dnů ode dne doručení výzvy, postupuje se 

způsobem upraveným ve studijním a zkušebním řádu univerzity.  

 

Čl. 4 

Vyřizování žádostí o úlevy na poplatcích 

 

1. Rektor může poplatky uvedené v čl. 1 odst. 2 snížit, prominout nebo odložit termíny 

jejich splatnosti, a to po vyjádření děkana fakulty, na které je student zapsán, 

v případě 

a) vynikajících studijních, vědeckých nebo dalších tvůrčích výsledků, 

b) absolvování studijního pobytu organizovaného nebo zajištěného prostřednictvím 

fakulty anebo univerzity na jiné vysoké škole v zahraničí, pokud jde o poplatek 

uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. a), 

c) tíživé sociální situace nebo z jiných vážných důvodů, 

d) závažného důvodu u studenta, který byl přijat ke studiu před 1. lednem 1999, 

pokud jde o poplatek uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. a). 

2. Žádost studenta o snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku spolu 

s vyjádřením děkana doručí fakulta rektorovi nejpozději 45 dnů před termínem 

splatnosti poplatku, k později podanému návrhu je možné přihlédnout pouze 

v případě důvodů hodných zvláštního zřetele. 

3. O žádosti rozhodne rektor nejpozději 30 dnů před termínem splatnosti poplatku; 

o rozhodnutí se uvědomí fakulta a dotčený student. Rektor může žádosti vyhovět, 

zčásti vyhovět, anebo nevyhovět.  

4. Prominout poplatek lze pouze z mimořádných důvodů hodných zvláštního zřetele. 

 

Čl. 5 

Vracení poplatku 

 

1. Dojde-li v roce studia, na který student uhradil poplatek podle čl. 1 odst. 2 písm. a), 

k přerušení nebo ukončení studia, fakulta do 30 dnů od nabytí právní moci 

příslušného rozhodnutí děkana, nebo rektora vrátí příslušnou část zaplaceného 

poplatku a současně o tom toho, komu je poplatek vracen, vyrozumí. 

2. Poplatek se vrací ve výši uhrazené částky snížené o jednu dvanáctinu vyměřené 

částky za každý započatý měsíc, ve kterém student studoval.  
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Část II. 

Vznik povinnosti hradit poplatek spojený se studiem 

 

Čl. 6 

Poplatek za delší studium 

 

1. Poplatek uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. a) (dále jen „poplatek za delší studium“) je 

povinen hradit student bakalářského nebo magisterského studijního programu, jehož 

celková délka studia v bakalářských nebo magisterských studijních programech na 

vysokých školách (dále jen „celková odstudovaná doba“) překročila standardní dobu 

studia studijního programu, ve kterém studuje, o více než jeden rok. 

2. Poplatek za delší studium je dále povinen hradit student bakalářského, nebo 

magisterského studijního programu, který studium jiného bakalářského nebo 

magisterského studijního programu řádně ukončil po 1. lednu 1999 a jehož délka 

studia ve studijním programu, ve kterém studuje, přesáhla standardní dobu studia 

tohoto studijního programu; to neplatí, jde-li o studenta studujícího v navazujícím 

magisterském studijním programu, který řádně ukončil studium v bakalářském 

studijním programu. 

 

Čl. 7 

Poplatek za další studium 

 

1. Poplatek uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. b) (dále jen „poplatek za další studium“) je 

povinen hradit student bakalářského nebo magisterského studijního programu, který 

po 1. lednu 1999 řádně ukončil studium v bakalářském nebo magisterském studijním 

programu, nejde-li o studenta studujícího v navazujícím magisterském studijním 

programu, který řádně ukončil studium v bakalářském studijním programu. 

2. Povinnost uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na studenta, jehož součet délky studia 

ve studijním programu, ve kterém studuje a délky studia ve studijním programu, ve 

kterém studium řádně ukončil, nepřesáhl standardní dobu studia toho studijního 

programu, jehož standardní doba studia je delší. 

 

Čl. 8 

Společná ustanovení 

 

1. Doby podle předchozích ustanovení se vyjadřují ve dnech, přičemž se má za to, že 

jeden rok je třistašedesátpět dní. 

2. Do celkové odstudované doby se započítává 

a) doba, která uplynula od zápisu do studijního programu, ve kterém student 

studuje, 
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b) délka studia v bakalářských nebo magisterských studijních programech, které 

bylo ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. a), b) nebo e) zákona o vysokých školách, 

přičemž délka studia podle písmena b) se započítává pouze v rozsahu po 1. lednu 

1999 a den, ve kterém student studoval ve více studijních programech ukončených 

způsobem uvedeným v písmenu b) se započítává pouze jednou. 

3. Den, ve kterém student podle čl. 7 odst. 2 studoval ve studijním programu, ve kterém 

studium řádně ukončil, i ve studijním programu, ve kterém studuje, se započítává 

pouze jednou. 

4. Za den, ve kterém student studoval ve studijním programu, se nepovažuje den, ve 

kterém bylo toto studium přerušeno. 

5. Vznikne-li studentovi daného studijního programu povinnost hradit poplatek za delší 

studium i poplatek za další studium, hradí pouze poplatek za delší studium. 

6. Student je povinen hradit poplatek za studium v každém studijním programu, ve 

kterém mu povinnost hradit poplatek vznikla. Je-li student ke studiu téhož studijního 

programu zapsán vícekrát, považuje se to za studium ve více studijních programech.“. 

 

Čl. 2 

 

1. Tato změna přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla 

schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 14. června 2002. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2002/2003, 

s výjimkou změny  v čl. 1 odst. 2 předpisu, která nabývá účinnosti prvním dnem 

akademického roku 2003/2004. 

 
 
 
 
 

................................... ................................... 
předseda akademického senátu rektor 

 
 

 

 

 
                                                           
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 20. srpna 2002. 
 


