
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 

 
 
 
 
 

Opatření děkana č. 4/2014 , 
o administrativním postupu  

při placení poplatku souvisejícího se studiem 
 

 
 
Zpracovala: Mgr. Eva Jenčíková, Ing. Markéta Sochorová 
Odpovídá: vedoucí studijního oddělení, vedoucí oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční 
styky, vedoucí finančního oddělení 
 
 
 

 
Čl. I 

Úvodní ustanovení 
 
              Toto opatření uvádí podmínky placení poplatků spojených se studiem (dále jen 
poplatky) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále 
jen zákon), a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy v Praze (dále jen UK) a upřesňuje 
podmínky úkonů fakulty podle Přílohy č. 6 Statutu UK a Studijního a zkušebního řádu UK 
souvisejících s neplacením poplatků spojených se studiem na 1. lékařské fakultě. 

 

 
Čl. II 

Poplatky spojené se studiem 
 

1) V souladu se zákonem stanoví veřejná vysoká škola studentovi poplatek: 

a)  dle § 58 odst. 3 zákona – studuje-li student ve studijním programu d é l e,  než je 
standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském 
studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium za každých 
dalších započatých šest měsíců studia, 

b)  dle § 58 odst. 4  zákona – studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského 
studijního programu v  d a l š í m   bakalářském nebo magisterském studijním 
programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium za každý další 
započatý jeden rok studia, 

c)  dle § 58 odst. 5 zákona a čl. 1 odst. 5 přílohy č. 6 Statutu UK  - uskutečňuje-li veřejná 
vysoká škola studijní program v cizím jazyce, stanoví poplatek za studium 
v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. 

 



2) Výše poplatků vyplývá z Přílohy č. 6 Statutu UK. 

3) Rozhodnutí o vyměření poplatku dle § 58 odst. 3 nebo 4 zákona se podle § 58 odst. 8 
vydává alespoň 90 dnů před splatností poplatku a dle § 68 zákona se doručuje studentovi do 
vlastních rukou. 

4) Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí podle § 58 odst. 3 a 4 zákona 
doručeno, požádat o přezkoumání rozhodnutí; žádost o přezkoumání rozhodnutí má podle 
§ 68 odst. 4 zákona vždy odkladný účinek. 

5) V případě poplatku podle § 58 odst. 5 stanoví postup při vyměření poplatku v souladu 
s Přílohou č. 6 Statutu UK, zejména jejím čl. 5 toto opatření.  

 
 

Čl. III 
Vyměření poplatku za studium v cizím jazyce 

 

1) Pro každý akademický rok vydá děkan opatřením v souladu s čl. 12 a čl. 2 odst. 4 Přílohy 
č. 6 Statutu UK: 

a) výši poplatku a  

b) přesný den, v němž nastane splatnost poplatku. 

2) S údaji podle odst. 1 stanovenými pro 1. rok studia jsou seznámeni uchazeči současně 
s rozhodnutím o přijetí. 

3) Poplatek se studentům vyměřuje uzavřením smlouvy o zajištění studia a dále způsobem 
v této smlouvě uvedeným. 
 

 
Čl. IV  

Výzva k úhradě poplatku 
 

1) Finanční oddělení předává studijnímu oddělení nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí 
platby informace o uhrazených poplatcích.   

2) Studijní oddělení je povinno ověřit, zda student uhradil ve stanovené lhůtě poplatek dle 
§ 58 zákona, k němuž byl povinen na základě rozhodnutí rektora, a to nejpozději do 5 dnů ode 
dne splatnosti poplatku stanovené v rozhodnutí.   

3) V případě, že student ve stanovené lhůtě poplatek neuhradil, připraví studijní odd. výzvu 
k zaplacení poplatku tak, aby byla odeslána do vlastních rukou studenta nejpozději do 
10 pracovních dnů ode dne splatnosti poplatku.  

4) Součástí výzvy dle odst. 3 je i upozornění studenta, že žádost o přezkoumání rozhodnutí 
rektora dle odst. 1 má v souladu s ust. § 68 odst. 4 zákona odkladný účinek.  

 
 

Čl. V 
Rozhodnutí o přerušení studia 

 

1) Nejpozději do 8 dnů po uplynutí 30 dnů ode dne odeslání výzvy dle čl. IV odst. 3 ověří 
studijní odd., zda student poplatek dodatečně uhradil. 



2) Ověření se provádí způsobem dle čl. IV odst. 2. 

3) Neuhradí-li student poplatek ani v náhradní lhůtě, připraví studijní odd. nejpozději do 
5 dnů od ověření dle odst. 2 podklady a předloží je tak, aby děkan fakulty mohl rozhodnout 
o přerušení studia na dobu, která studentovi zbývá do vyčerpání maximální doby studia.  

4) Rozhodnutí děkana dle odst. 3 odešle studijní oddělení do vlastních rukou povinného 
studenta nejpozději do 2 pracovních dnů.   

 
 

Čl. V 
Zvláštní ustanovení o poplatku za studium studijního programu v cizím jazyce 

 

V případě studentů, kteří jsou povinni uhradit poplatek dle § 58 odst. 5 zákona, se postupuje 
podle čl.III a IV analogicky s tím, že: 

a) rozhodujícím dnem dle čl. IV odst. 2 je splatnost poplatku stanovená v čl. 2 odst. 
4 Přílohy č. 6 Statutu UK 

b) studijní oddělení ověří před odesláním výzvy dle čl. IV odst. 3, zda student nepožádal 
děkana o stanovení odlišných podmínek splnění závazku zaplatit poplatek (čl. 5 odst. 
2 Přílohy č. 6 Statutu UK). Výzva se odesílá jen v případě negativního výsledku 
ověření. 

c) do výzvy se neuvádí upozornění dle čl. IV odst. 4, 

d) jedná-li se o poplatek za studium doktorského studijního programu uskutečňovaného 
v cizím jazyce, je v postavení úkony studijního odd. oddělení pro vědeckou činnost 
a zahraniční styky. 

 

 
Čl. VI 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1) Vedoucí oddělení děkanátu dotčených tímto opatřením jsou povinni neprodleně a 
prokazatelně seznámit s tímto opatřením všechny zaměstnance, kteří byli přiděleni k výkonu 
práce na jimi řízené pracoviště. 

2) Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 29/2007, o administrativním postupu při placení 
poplatku souvisejícího se studiem. 

3) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti prvním dnem akademického roku 
2014/2015. 
 
 
 
 
V Praze dne 24. dubna 2014     
 
 
 
                       
                                                                    Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r. 

děkan fakulty  


