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

 

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 31. ledna 2014 pod čj. MSMT-4798/2014 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. 9 až 12 včetně nadpisů a poznámek pod čarou znějí: 

 

„Čl. 9 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 

 

1. Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu bakalářského nebo 

magisterského studijního programu činí dvacet procent základu
2)

; při použití 

elektronické podoby přihlášky ke studiu se výše poplatku snižuje o 50 Kč. 

2. Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu doktorského 

studijního programu činí dvacet procent základu
2) 

mínus 100 Kč. 

3. Jde-li o přijímací řízení k víceoborovému studijnímu oboru, ke kterému se podle 

vyhlášených podmínek přijímacího řízení podává povinně více přihlášek, stanoví se 

výše poplatku příslušným podílem, a to stejně u každé z těchto povinně podávaných 

přihlášek. 
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4. Poplatek se vždy zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů. 

 

 

Čl. 10 

Poplatek za delší studium 

 

1. Výše poplatku za delší studium v bakalářském nebo magisterském studijním 

programu s koeficientem ekonomické náročnosti k 
3a)

 činí: 

a) je-li k rovno 1:  4,0 * k * základ
2)

, nejméně však 11.000 Kč, 

b) je-li k rovno 1,2:  4,0 * k * základ
2)

, nejméně však 13.000 Kč, 

c) je-li k rovno 1,65: 3,5 * k * základ
2)

, nejméně však 15.500 Kč, 

d) je-li k rovno 2,25: 3,0 * k * základ
2)

, nejméně však 18.000 Kč, 

e) je-li k rovno 2,8:  3,0 * k * základ
2)

, nejméně však 22.500 Kč, 

f) je-li k rovno 3,5:  2,75 * k * základ
2)

, nejméně však 26.000 Kč. 

 

2. Výše poplatku podle odstavce  1 písm. c) se vztahuje též na studijní programy 

Ekonomické teorie, Mediální a komunikační studia, Mezinárodní teritoriální studia, 

Politologie a Sociologie uskutečňované Fakultou sociálních věd a výše poplatku 

podle odstavce 1 písm. d) se vztahuje též na studijní program Informatika.  

3. Poplatek se vždy zaokrouhluje na celé pětisetkoruny nahoru. 

 

 

Čl. 11 

Poplatek za další studium 

 

Výše poplatku za další studium je 0 Kč. 

 

 

Čl. 12 

Poplatek za studium v cizím jazyce 

 

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

 

a) Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta a Husitská teologická 

fakulta: 70 000 Kč.  

b) Právnická fakulta: 130 000 Kč.  

                                                 
3a)

   § 18 odst. 3 zákona o vysokých školách a „Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým 

školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“, v platném znění, vydávaná Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy.  
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c) 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni 

a Lékařská fakulta v Hradci Králové: 

i) studijní program Všeobecné lékařství 330 000 Kč, 

ii) studijní program Zubní lékařství 360 000 Kč (bez 2. LF a 3. LF) a 

iii) doktorské studijní programy 50 000 Kč. 

d) Farmaceutická fakulta: 

i) magisterské studijní programy 180 000 Kč a 

ii) doktorské studijní programy 100 000 Kč. 

e) Filozofická fakulta:  

i) bakalářské a  magisterské studijní programy 110 000 Kč a 

ii) doktorské studijní programy 70 000 Kč. 

f) Přírodovědecká fakulta:  

i) bakalářské studijní programy  190 000 Kč, 

ii) magisterské studijní programy 210 000 Kč a 

iii) doktorské studijní programy 150 000 Kč. 

g) Matematicko-fyzikální fakulta:  

i) bakalářské a magisterské studijní programy 140 000 Kč a 

ii) doktorské studijní programy 150 000 Kč. 

h) Pedagogická fakulta: 180 000 Kč. 

i) Fakulta sociálních věd:  

i) bakalářské studijní programy 190 000 Kč, 

ii)  magisterské studijní programy 250 000 Kč a 

iii) doktorské studijní programy 50 000 Kč. 

j) Fakulta tělesné výchovy a sportu:  

i) bakalářské a magisterské studijní programy 220 000 Kč a 

ii) doktorské studijní programy 200 000 Kč. 

k) Fakulta humanitních studií: 55 000 Kč.“.  

 

 

Čl. 2 

Společná a přechodná ustanovení 

 

1. Ustanovení přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) ve znění 

této Změny předpisu se poprvé použijí na stanovení výše poplatků spojeného se studiem, 

u kterých povinnost je hradit vznikne v akademickém roce 2014/15. 

2. Poplatek stanovený ve výši 0 Kč se nevyměřuje. 
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Čl. 3 
 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze 

dne 24. ledna 2014. 

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

a tělovýchovy.
1)

 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti pátým dnem po nabytí platnosti. 

 

 

 

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

předseda akademického senátu rektor 

 

                                                 
1)

 § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 31. ledna 2014. 


