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Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2012 

 

Poplatky spojené se studiem platné pro akademický rok 2012/2013 
 

Podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, stanovilo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR základ pro výpočet poplatků spojených se 

studiem ve výši 2 801,– Kč (slovy: dva tisíce osm set jedna koruna česká). 

 

Čl. 1 

Výše poplatků 

 

1. Poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014 (§ 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, v platném znění) činí 550,– Kč za přihlášku. 

2. Poplatky spojené se studiem jednotlivých bakalářských a magisterských studijních programů: 

a) Poplatek za studium delší, než je standardní doba studia daného studijního programu  

zvětšená o jeden rok (§ 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném 

znění, příloha č. 6 Statutu UK, v platném znění) – za každých dalších započatých 

šest měsíců studia. 

Výše poplatku je zohledněna dle koeficientu náročnosti jednotlivých studijních programů 

UK FTVS. 

Koeficient 

náročnosti 
Studijní programy  

Poplatky za započatých 

6 měsíců studia 

1,2 Učitelství   11 000,– Kč 

1,65 Tělesná výchova a sport  14 200,– Kč 

2,25 Specializace ve zdravotnictví  18 400,– Kč 

b) Poplatek za další studijní program (§ 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých  

školách, v platném znění) – za každý další započatý jeden rok studia 2 800,– Kč/rok. 

3. Poplatek za pregraduální studium v paralelních studijních programech v cizím jazyce  

(§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, příloha č. 6 Statutu 

UK,v platném znění) činí pro studijní program Tělesná výchova a sport 180 000,– Kč/rok 

a pro studijní program Specializace ve zdravotnictví 200 000,– Kč/rok. 

4. Poplatek za postgraduální doktorské studium v cizím jazyce, včetně kreditů, studentů 

UK FTVS činí 187 000,– Kč/rok. 

5. Poplatek za 1 samostatný kreditní předmět v postgraduálním doktorském studiu v cizím 

jazyce studentů činí 20 000,– Kč. 

6. Poplatek spojený s rigorózním řízením činí 10 000,– Kč. 



Čl. 2 

Forma placení a splatnost poplatků 

 

1. Poplatky podle čl. 1 odst. 1 (poplatek za přijímací řízení) se platí převodem na bankovní 

účet fakulty (č. účtu: 43-9685580247, kód banky: 0100). 

2. Poplatky podle čl. 1 odst. 2 až 6 se platí převodem na bankovní účet fakulty  

(č. účtu: 174-0085332011, kód banky: 0100). 

3. Poplatek za přijímací řízení (uvedený v čl. 1 odst. 1) je splatný ve lhůtě podání přihlášky 

ke studiu a tento poplatek je nevratný. 

4. Poplatek uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. a), b) je splatný poslední den kalendářního měsíce, 

ve kterém semestr akademického roku 2012/2013 začal. 

5. Poplatek uvedený v čl. 1 odst. 3, 4 je splatný poslední den kalendářního měsíce, ve kterém 

semestr akademického roku 2012/2013 začal. 

6. Poplatek uvedený v čl. 1 odst. 5 je splatný před zahájením studia. 

7. Poplatek uvedený v čl. 1 odst. 6 je splatný dle Rigorózního řádu UK FTVS. 

8. Nedojde-li ke splnění povinnosti uhradit poplatek spojený s paralelním pregraduálním  

i postgraduálním studiem, přistoupí děkan k přerušení studia ve smyslu čl. 5, odst. 3 

Studijního a zkušebního řádu UK. 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento předpis byl projednán AS UK FTVS dne 13. 3. 2012. 

 

Tento předpis nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 

 

 

V Praze dne 14. března 2012 

 

 

 

 

                                                           

 doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D. 

 děkan fakulty 


