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

 
Opatření děkana č. 2/2018, 

kterým se zveřejňuje výše  
poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2018/2019 a  

poplatků spojených s příjímacím řízením pro akademický rok 2019/2020 
 

 
zpracovala: Ing. Markéta Sochorová  
odpovídá: studijní oddělení a oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 

 
 

Čl. I 
Poplatky spojené se studiem 

V souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, (dále 
jen zákon o vysokých školách), a v souladu s přílohou č. 2 Statutu Univerzity Karlovy:  

 
1. oznamuji pro akademický rok 2018/2019 poplatky spojené se studiem na 1.LF 

 
A. poplatek za delší studium za započatých šest měsíců studia ve výši:  
• 34.500 Kč - studuje-li student v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství déle 

než je standardní doba studia zvětšená o l rok  
• 43.000 Kč - studuje-li student v magisterském studijním programu Zubní lékařství déle než je 

standardní doba studia zvětšená o l rok  
• 28.000 Kč - studuje-li student v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním 

programu Specializace ve zdravotnictví déle než je standardní doba studia zvětšená o l rok  
• 28.000 Kč - studuje-li student v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství déle než je 

standardní doba studia zvětšená o l rok 
• 28.000 Kč - studuje-li student v bakalářském studijním programu Porodní asistence déle než 

je standardní doba studia zvětšená o l rok 
  

B.  poplatek spojený se studiem studijního programu Všeobecné lékařství uskutečňovaného 
v cizím jazyce:  

• 360 000 Kč - za započatý akademický rok studia (§ 58 odst. 4 zákona o vysokých školách 
a čl. 4 odst. 1 přílohy č. 2 Statutu UK) 

 
C.  poplatek spojený se studiem studijního programu Zubní lékařství uskutečňovaného v cizím 

jazyce:  
• 360 000 Kč - za započatý akademický rok studia (§ 58 odst. 4 zákona o vysokých školách 

a čl. 4 odst. 1 přílohy č. 2 Statutu UK) 
 

D. poplatek spojený se studiem v doktorských studijních programech uskutečňovaných 
v cizím jazyce: 
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• 2 000 Kč - za započatý akademický rok studia (§ 58 odst. 4 zákona o vysokých školách a čl. 
4 odst. 1 přílohy č. 2 Statutu UK)    

       
 
 
 
2. oznamuji poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu pro akademický rok 
2019/2020:  
 

A. bakalářské a magisterské studijní programy při použití elektronické přihlášky:  640 Kč  
 
B. bakalářské a magisterské studijní programy: 690 Kč 

 
C. doktorské studijní programy při použití elektronické přihlášky:  540 Kč 

 
D. doktorské studijní programy: 590 Kč 

 
 

 
Čl. II 

 
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.  
 
 

      V Praze dne 9.4.2018 
 
 

 
 
 
 

             prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.   
   děkan fakulty  
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