
 

 

 
  

  

  

          V Praze dne 27. dubna 2020 

        UKPF/134793/2020 

 

Opatření děkana č. 11/2020, 

o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2020/2021 

V návaznosti na čl. 24 a přílohu č. 2 Statutu Univerzity Karlovy uvádím výši poplatků 

spojených se studiem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pro akademický rok 

2020/2021, jak vyplývají z přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy: 

Čl. 1 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do magisterského studijního programu 

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2021/2022 do 

magisterského studijního programu činí  

a) 870 Kč za každou přihlášku podanou v listinné podobě, 

b) 820 Kč za každou přihlášku při použití elektronické podoby přihlášky prostřednictvím 

Studijního informačního systému. 

Čl. 2 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do doktorského studijního programu 

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2021/2022 do 

doktorského studijního programu činí  

a) 770 Kč za každou přihlášku podanou v listinné podobě, 

b) 720 Kč za každou přihlášku při použití elektronické podoby přihlášky prostřednictvím 

Studijního informačního systému. 

Čl. 3 

Poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu 

Výše poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu pro 

akademický rok 2021/2022 činí 870 Kč za každou žádost o posouzení splnění podmínky pro 

přijetí ke studiu. 
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Čl. 4 

Poplatek za studium v cizím jazyce 

Výše poplatku za studium v cizím jazyce v doktorském studijním programu činí 

600 EUR. 

Čl. 5 

Poplatek za delší studium 

 Výše poplatku za studium v magisterském studijním programu delší než je standardní 

doba studia zvětšená o 1 rok činí 29 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. 

Čl. 6 

Společné ustanovení 

(1) Poplatky podle tohoto opatření lze zaplatit převodem podle odstavce 2. Poplatek za 

úkony spojené s přijímacím řízením do magisterského studijního programu nebo doktorského 

studijního programu při použití elektronické podoby přihlášky prostřednictvím Studijního 

informačního systému lze zaplatit platební kartou.  

(2) Při platbě převodem se poplatky určené v českých korunách platí na účet univerzity 

č. 86-8986130237/0100 (IBAN CZ5601000000868986130237) vedený v českých korunách 

a poplatky určené v eurech na účet univerzity č. 27-3572410287/0100 (IBAN 

CZ9201000000273572410287) vedený v eurech.  

(3) Při platbě převodem je třeba uvést specifický a variabilní symbol, které jsou sděleny 

prostřednictvím Studijního informačního systému, v příslušném rozhodnutí nebo jiným 

vhodným způsobem. 

Čl. 7 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2020. 

 

 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

děkan 


