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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 zákona 

č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), dne 21. října 2013 pod čj. MSMT-42560/2013 změnu přílohy č. 6 Statutu Univerzity 

Karlovy v Praze.  

 

 

 

      .......................................... 

             Mgr. Karolína Gondková 

ředitelka 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) se mění takto: 

 

1. Čl. 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní: 
 

„Čl. 1 

Poplatky spojené se studiem 
 

1. Výše poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením
1)

 je uvedena v čl. 9. 

2. Výše poplatků spojených se studiem jednotlivých bakalářských a magisterských 

studijních programů  

a)  podle § 58 odst. 3 zákona je za každých započatých šest měsíců studia uvedena 

v čl. 10, 

b)  podle § 58 odst. 4 zákona je za každý započatý rok studia uvedena v čl. 11. 

                                                 
1)

 § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách. 
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3. Jestliže by určením základu
2)

 výše konkrétního poplatku za úkony spojené 

s přijímacím řízením uvedená v čl. 9 přesáhla částku stanovenou zákonem, stanoví se 

tento konkrétní poplatek v zákonem stanovené nejvyšší přípustné výši. 

4. Jestliže by určením základu
2)

 výše konkrétního poplatku spojeného se studiem podle  

§ 58 odst. 4 zákona uvedená v čl. 11 přesáhla částku stanovenou zákonem, stanoví se 

tento konkrétní poplatek v zákonem stanovené nejvyšší přípustné výši. 

5.  Výše poplatků spojených se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím 

jazyce
3)

 je za každý započatý rok studia uvedena v čl. 12.  

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

vznikla povinnost tento poplatek hradit.“. 

 

2. V čl. 2 odstavec 4 zní:  

„4. Poplatek uvedený v čl. 1 odst. 5 (dále jen „poplatek za studium v cizím jazyce“) je 

splatný poslední pracovní den kalendářního měsíce, ve kterém začíná daný akademický 

rok.“.  

3. V čl. 5 odst. 2 se za slova „zvláštního zřetele“ vkládají slova „poplatek za studium v cizím 

jazyce snížit nebo prominout anebo“ a za slova „odložit jeho splatnost“ se vkládají slova 

„nebo poplatek rozložit do více splátek“. 

4. Za čl. 8 se doplňuje nová část III. a články 9 až 12, které včetně nadpisů znějí: 

 

„Část III. 

Výše poplatků spojených se studiem 

 

Čl. 9 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 

 

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením na jednotlivých fakultách činí: 

 

1. Katolická teologická fakulta:  

a) za přihlášku v listinné podobě 530 Kč, 

b) za přihlášku v elektronické podobě 490 Kč. 

2. Evangelická teologická fakulta: 500 Kč. 

3. Husitská teologická fakulta: 500 Kč.  

4. Právnická fakulta: 533 Kč. 

5. 1. lékařská fakulta:  

a) pro studijní programy uskutečňované v českém jazyce 530 Kč, 

b) pro studijní programy uskutečňované v cizím jazyce 20 EUR. 

6. 2. lékařská fakulta: 530 Kč. 

                                                 
2)

 § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách. 
3)

 § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách.    



Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze - Změna přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy 

 3 

7. 3. lékařská fakulta:  

a) pro studijní programy uskutečňované v českém jazyce 530 Kč, 

b) pro studijní programy uskutečňované v cizím jazyce 20 EUR. 

8. Lékařská fakulta v Plzni: 500 Kč.  

9. Lékařská fakulta v Hradci Králové: 500 Kč. 

10. Farmaceutická fakulta:  

a) pro doktorské studijní programy 100 Kč, 

b) pro ostatní studijní programy 530 Kč. 

11. Filozofická fakulta:  

a) za přihlášku pro studijní obory povinně dvouoborové 260 Kč, 

b) v ostatních případech 520 Kč. 

12. Přírodovědecká fakulta:  

a) bakalářské studijní programy   

i. za přihlášku v listinné podobě 530 Kč, 

ii. za přihlášku v elektronické podobě 470 Kč, 

b) magisterské studijní programy  

i. za přihlášku v listinné podobě 520 Kč,  

ii. za přihlášku v elektronické podobě 460 Kč, 

c) doktorské studijní programy  

i. za přihlášku v listinné podobě 510 Kč,  

ii. za přihlášku v elektronické podobě 450 Kč, 

13. Matematicko-fyzikální fakulta:  

a) za přihlášku v elektronické podobě 500 Kč, 

b) za přihlášku v listinné podobě 530 Kč, 

c) pro studijní programy uskutečňované v cizím jazyce 20 EUR 

14. Pedagogická fakulta: 530 Kč. 

15. Fakulta sociálních věd:  

a) za přihlášku v listinné podobě 500 Kč, 

b) za přihlášku v elektronické podobě 450 Kč, 

c) v případě konání národní srovnávací zkoušky 350 Kč, 

d) v případě konání přijímací zkoušky formou národní srovnávací zkoušky a její 

druhé části konané na Fakultě sociálních věd 450 Kč. 

16. Fakulta tělesné výchovy a sportu: 530 Kč. 

17. Fakulta humanitních studií:  

a) za přihlášku v listinné podobě 530 Kč, 

b) za přihlášku v elektronické podobě 400 Kč. 
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Čl. 10 

Poplatek za delší studium 

 

Výše poplatku za delší studium na jednotlivých fakultách činí: 

 

1. Katolická teologická fakulta: 9 500 Kč.  

2. Evangelická teologická fakulta: 9 200 Kč.  

3. Husitská teologická fakulta: 10 000 Kč.  

4. Právnická fakulta: 10 000 Kč.  

5. 1. lékařská fakulta:  

a) magisterský studijní program Všeobecné lékařství 22 500 Kč, 

b) magisterský studijní program Zubní lékařství 23 990 Kč, 

c) bakalářský studijní program a navazující magisterský studijní program 

Specializace ve zdravotnictví 18 800 Kč, 

d) bakalářský studijní program a navazující magisterský studijní program 

Ošetřovatelství 14 800 Kč. 

6. 2. lékařská fakulta:  

a) magisterský studijní program Všeobecné lékařství 22 500 Kč, 

b) navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní 

obor Fyzioterapie 18 800 Kč, 

c) bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor 

Fyzioterapie a studijní obor Zdravotní laborant 18 800 Kč, 

d) bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra 

14 800 Kč. 

7. 3. lékařská fakulta:  

a) magisterský studijní program Všeobecné lékařství 22 500 Kč, 

b) studijní program Ošetřovatelství (studijní obory Všeobecná sestra, Zdravotní 

vědy) 14 800 Kč, 

c) studijní program Specializace ve zdravotnictví (studijní obory Fyzioterapie, 

Veřejné zdravotnictví, Dentální hygienistka) 18 800 Kč. 

8. Lékařská fakulta v Plzni:  

a) magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Stomatologie 22 000 Kč,  

b) magisterský studijní program Zubní lékařství 23 250 Kč. 

9. Lékařská fakulta v Hradci Králové:  

a) magisterský studijní program Všeobecné lékařství 22 380 Kč, 

b) magisterský studijní program Zubní lékařství 23 940 Kč, 

c) bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví 18 600 Kč, 

d) bakalářský studijní program Ošetřovatelství 14 700 Kč. 

10. Farmaceutická fakulta: 18 800 Kč.  
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11. Filozofická fakulta:  

a) studijní programy Filologie, Anglistka-amerikanistika, Čeština v komunikaci 

neslyšících, Překladatelství a tlumočnictví a Učitelství pro střední školy 11 000 

Kč, 

b) ostatní studijní programy 9 500 Kč. 

12. Přírodovědecká fakulta:  

a) studijní programy Demografie, Geografie a Ekologie a ochrana prostředí 

13 150 Kč, 

b) studijní programy Biologie a Geologie 17 000 Kč, 

c) studijní programy Speciální chemicko-biologické obory, Chemie, Biochemie  

a Klinická a toxikologická analýza 20 550 Kč. 

13. Matematicko-fyzikální fakulta:  

a) studijní program Fyzika 21 000 Kč, 

b) studijní program Informatika 13 200 Kč, 

c) studijní program Matematika 17 400 Kč, 

d) studijní program Učitelství 10 200 Kč.  

14. Pedagogická fakulta:  

a) studijní programy Pedagogika a Psychologie 10 400 Kč, 

b) studijní programy Specializace v pedagogice, Speciální pedagogika, Učitelství 

pro střední školy, Učitelství pro základní školy a Vychovatelství 11 800 Kč. 

15. Fakulta sociálních věd: 14 000 Kč.  

16. Fakulta tělesné výchovy a sportu:  

a) studijní program Učitelství 11 800 Kč, 

b) studijní program Tělesná výchova a sport 14 800 Kč, 

c) studijní program Specializace ve zdravotnictví 18 800 Kč. 

17. Fakulta humanitních studií:  

a) bakalářský studijní program Humanitní studia 9 000 Kč, 

b) navazující magisterské studijní programy Sociální politika a sociální práce, 

Humanitní studia, Historické vědy, Filozofie 9 000 Kč, 

c) navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia 

10 000 Kč, 

d) navazující magisterský studijní program Ekologie a ochrana prostředí 12 000 

Kč. 
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Čl. 11 

Poplatek za další studium 

 

Výše poplatku za další studium na jednotlivých fakultách činí: 

 

1. Katolická teologická fakulta: 2 600 Kč. 

2. Evangelická teologická fakulta: 2 000 Kč. 

3. Husitská teologická fakulta: 2 000 Kč. 

4. Právnická fakulta: 2 600 Kč. 

5. 1. lékařská fakulta: 2 660 Kč. 

6. 2. lékařská fakulta: 2 660 Kč. 

7. 3. lékařská fakulta: 2 600 Kč. 

8. Lékařská fakulta v Plzni: 2 500 Kč. 

9. Lékařská fakulta v Hradci Králové: 2 660 Kč. 

10. Farmaceutická fakulta: 2 600 Kč. 

11. Filozofická fakulta: 2 500 Kč. 

12. Přírodovědecká fakulta: 2 500 Kč. 

13. Matematicko-fyzikální fakulta: 2 600 Kč. 

14. Pedagogická fakulta: 2 660 Kč. 

15. Fakulta sociálních věd: 1 000 Kč. 

16. Fakulta tělesné výchovy a sportu: 2 600 Kč. 

17. Fakulta humanitních studií: 1 450 Kč. 

 

 

Čl. 12 

Poplatek za studium v cizím jazyce 

 

Výše poplatku za studium v cizím jazyce na jednotlivých fakultách činí: 

 

1. Evangelická teologická fakulta: 2 500 EUR.  

2. Právnická fakulta: 6 000 USD.  

3. 1. lékařská fakulta:  

a) studijní program Všeobecné lékařství  

i. 325 000 Kč pro studium zahájené v akademickém roce 

2013/2014, 

ii. 13 600 EUR pro studium zahájené v akademickém roce 

2011/2012, 

iii. 14 100 EUR pro studium zahájené v akademickém roce 

2009/2010, 
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iv. 12 200 EUR pro studium zahájené v akademickém roce 

2007/2008, 

b) studijní program Zubní lékařství 

i. 360 000 Kč pro studium zahájené v akademickém roce 

2013/2014, 

ii. 15 150 EUR pro studium zahájené v akademickém roce 

2011/2012, 

iii. 15 650 EUR pro studium zahájené v akademickém roce 

2009/2010, 

iv. 13 800 EUR pro studium zahájené v akademickém roce 

2007/2008, 

c) pro studium v doktorských studijních programech zahájené v akademickém 

roce 2013/2014 

i. 38 000 Kč v prezenční formě, 

ii. 25 000 Kč v kombinované formě. 

4. 2. lékařská fakulta:  

a) 245 000 Kč pro 1. ročník, 275 000 Kč při úhradě po 31. 10. daného 

kalendářního roku,  

b) 265 000 Kč pro 1. ročník přes agenturu, 315 000 Kč při úhradě po 31. 10. 

daného kalendářního roku   

c) 285 000 Kč pro 2. až 6. ročník, 315 000 Kč při úhradě po 31. 10 daného 

kalendářního roku.   

5. 3. lékařská fakulta:   

a) 290 000 Kč při úhradě celé částky do 31. 10. daného kalendářního roku, 

b) 300 000 Kč při úhradě celé částky do 30. 11. daného kalendářního roku, 

c) 305 000 Kč při úhradě ve 2 splátkách (1. splátka 150 000 Kč do 31. 10.,  

2. splátka 155 000 Kč do 28. 2. následujícího kalendářního roku) 

6. Lékařská fakulta v Plzni:   

a) 260 000 Kč pro studijní program Všeobecné lékařství,  

b) 320 000 Kč pro studijní programy Zubní lékařství a Stomatologie.  

7. Lékařská fakulta v Hradci Králové:  

a) 290 000 Kč pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství,  

b) 320 000 Kč pro magisterský studijní program Zubní lékařství, 

c) 2 000 Kč pro doktorské studijní programy. 

8. Farmaceutická fakulta:  

a) 6 800 EUR pro magisterský studijní program, 

b) 4 000 EUR pro doktorský studijní program. 

9. Filozofická fakulta:  

a) 110 000 Kč pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy, 

b) 70 000 Kč pro doktorské studijní programy. 
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10. Přírodovědecká fakulta:  

a) 6 900 EUR pro bakalářské studijní programy, 

b) 7 900 EUR pro magisterské studijní programy, 

c) 820 EUR pro doktorské studijní programy Antropologie a genetika člověka, 

Botanika, Anatomie a fyziologie rostlin, Molekulární a buněčná biologie, 

genetika a virologie, Mikrobiologie, Parazitologie, Ekologie, Vývojová 

a buněčná biologie, Fyziologie živočichů, Filosofie a dějiny přírodních věd, 

Teoretická a evoluční biologie, Zoologie, Imunologie, Environmentální vědy, 

Analytická chemie, Anorganická chemie, Biochemie, Fyzikální chemie, 

Makromolekulární chemie, Modelování chemických vlastností nano- 

a biostruktur, Organická chemie, Didaktická chemie, Geologie, Aplikovaná 

geologie, Fyzická geografie a geoekologie, 

d) 2 000 EUR pro doktorský studijní program Kartografie, geoinformatika 

a dálkový průzkum Země, 

e) 4 000 EUR pro doktorský studijní program Regionální a politická geografie, 

Sociální geografie a regionální rozvoj a Obecné otázky geografie, 

f) 5 500 EUR pro doktorský studijní program Demografie. 

11. Matematicko-fyzikální fakulta:  

a) 3 000 EUR pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro 

občany členských států EU, 

b) 5 000 EUR pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro 

občany mimo členských států EU, 

c) 6 000 EUR pro doktorské studijní programy.  

12. Pedagogická fakulta: 6 500 EUR.  

13. Fakulta sociálních věd:  

a) 6 000 EUR pro bakalářský studijní program Economics, studijní obor 

Economics and Finance, navazující magisterský studijní program International 

Economic and Political Studies, studijní obor International Economic and 

Political Studies, navazující magisterský studijní program Political Science, 

studijní obor Geopolitical Studies, navazující magisterský studijní program 

Political Science, studijní obor International Security Studies, navazující 

magisterský studijní program Economics, studijní obor Economics and 

Finance, navazující magisterský studijní program International Area Studies, 

studijní obor Transatlantic Studies, prezenční formu, navazující magisterský 

studijní program Sociology, studijní obor Public and Social Policy, prezenční 

formu, navazující magisterský studijní program Economics, studijní obor 

Corporate Strategy and Finance in Europe, prezenční formu,  

b) 7 800 EUR pro navazující magisterský studijní program International Area 

Studies, studijní obor Balkan, Eurasian and Central European Studies, 
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c) 6 800 EUR pro navazující magisterský studijní program International Area 

Studies, studijní obor Central European Comparative Studies, 

d) 7 000 EUR pro navazující magisterský studijní program International Area 

Studies, studijní obor European Studies, 

e) 500 EUR pro doktorský studijní program Economic Theory, studijní obor 

Economics, doktorský studijní program Political Science, studijní obor 

Political Science, doktorský studijní program Political Science, studijní obor 

International Relations, doktorský studijní program Sociology, studijní obor 

Sociology, doktorský studijní program Sociology, studijní obor Public and 

Social Policy;  

poplatek je ve všech případech vyměřován ve dvou polovičních splátkách 

semestrálně. 

14. Fakulta tělesné výchovy a sportu:  

a) 187 000 Kč pro doktorské studijní programy,  

b) bakalářské a magisterské studijní programy  

i. 180 000 Kč pro studijní program Tělesná výchova a sport, 

ii. 200 000 Kč pro studijní program Specializace ve zdravotnictví.  

15. Fakulta humanitních studií:  

a) 1 000 EUR pro studijní programy vyučované v anglickém jazyce a doktorské 

studijní programy vyučované v německém a francouzském jazyce, 

b) 350 EUR pro navazující magisterské studijní programy vyučované 

v německém jazyce; 

poplatek je v obou případech uveden ve výši vztažené k úseku studia na Fakultě 

humanitních studií, kterým je semestr a je i semestrálně vyměřován.“. 

 

 

  

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 11. října 2013. 

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

a tělovýchovy.
4)

 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti den po nabytí platnosti. 

 

 

................................... ................................... 

předseda akademického senátu Rektor 

 

                                                 
4)

 § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 21. října 2013. 


