
 
Opatření rektora č. 25/2019 ve znění opatření rektora č. 33/2019, č. 35/2020, 

č. 32/2021, č. 42/2021 a č. 29/2022 
 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ 
 

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného 
se studiem 

 
 

Část I. – Úvodní ustanovení 
 

Čl. 1 
 
1. Toto opatření rektora vyjmenovává důvody pro moderaci poplatků za studium, tedy 

prominutí či rozsah případného snížení poplatků spojených se studiem na Univerzitě 
Karlově: 
a. v rámci rozhodování o žádostech o snížení poplatku za delší studium1 podaných 

v rámci řízení o odvolání proti rozhodnutí rektora2 a  
b. v rámci rozhodování o žádostech o snížení poplatku za studium v cizím jazyce3 

podaných v rámci řízení o odvolání proti rozhodnutí děkana4. 
 
 

Část II. – Poplatek za delší studium 
 

Čl. 2 
Přerušení studia 

 
1. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku, bylo-li mu přerušeno studium v období, na 

které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek (poplatek I.), bude při splnění všech 
podmínek uvedených v odstavci 2 vyhověno a účastníku řízení bude snížena výše aktuálně 
stanoveného poplatku (poplatek II.) dle odstavce 3. 

2. Podmínky pro snížení výše poplatku jsou následující: 
a. včasné uhrazení všech Univerzitou Karlovou (dále jen „univerzita“) pravomocně 

vyměřených poplatků spojených se studiem v plné výši, 
b. podání včasného odvolání proti rozhodnutí, jímž byl stanoven poplatek II., 

obsahujícího žádost o snížení poplatku II. z důvodu přerušení studia v období, na které 
byl stanoven poplatek I., 

c. doložení kopie rozhodnutí děkana o přerušení studia, přičemž 
i. studium bylo pravomocně přerušeno nejpozději do 120 dnů ode dne vzniku 

povinnosti hradit poplatek I., 
ii. studium bylo přerušeno na dobu nejméně 90 dní a 

d. doba přerušení studia v období, na které byl stanoven poplatek I., činila nejméně 60 
dní. 

                                                 
1 Podle ustanovení § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
2 Podle čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy 
3 Podle ustanovení § 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
4 Podle čl. 5 odst. 2 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy 



3. Výše snížení vyměřeného poplatku se určí jako součin vydělené výše poplatku I. 
konstantou 180 a počtu dní, po které bylo studium přerušeno v období, na které byl 
stanoven poplatek I. („a“, nejvýše však 180), tj. 

 

aIpoplateksníženívýše =
180

.  

Výše snížení vyměřeného poplatku se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 
4. Žádost o snížení výše poplatku v souvislosti s dalším přerušením studia je možné podat 

znovu jako součást odvolání, tj. i po vzniku dalšího poplatku. Při výpočtu nové výše 
poplatku II. se vždy vychází z výše poplatku I., jaká byla stanovena prvoinstančním 
rozhodnutím rektora univerzity. 

 
Čl. 3 

Narození dítěte 
 

Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu narození dítěte v období 9 měsíců 
přede dnem vzniku poplatkové povinnosti bude vyhověno a tento poplatek bude v celém 
rozsahu prominut. Z důvodu narození tohoto dítěte bude prominut nejvýše jeden poplatek, 
i když účastník řízení splní výše uvedené podmínky ve vztahu k více poplatkům. 
 

Čl. 4 
Absolvování studia 

 
Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu, že účastník řízení studium, v rámci 
něhož byl tento poplatek stanoven, absolvoval nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku 
této poplatkové povinnosti, bude vyhověno a poplatek bude v celém rozsahu prominut.  
 

Čl. 5 
Absolvování státní či soukromé školy 

 
Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku bude vyhověno, doloží-li, že po předchozích 
studiích v bakalářských a magisterských studijních programech, která byla ukončena jinak 
než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách, absolvoval studijní 
program stejného typu na státní či soukromé vysoké škole v České republice, a zároveň by 
z důvodu nezapočítání doby předchozích studií, která byla ukončena jinak než řádně podle 
§ 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách, nepřekročil dobu studia, na němž 
mu byl stanoven poplatek. 

 
Čl. 6 

Absolvování studijního programu vyššího typu 
 

Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku za delší studium bude vyhověno, doloží-li, že 
po předchozích studiích v bakalářských studijních programech, která byla ukončena jinak než 
řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách, absolvoval 
magisterský studijní program a zároveň by z důvodu nezapočítání doby z těchto předchozích 
studií nepřekročil nezpoplatněnou dobu studia, na němž mu byl stanoven poplatek. 
 



 
Část III. – Společná ustanovení 

 
Čl. 7 

Další důvody 
 

1. Přehled důvodů pro snížení nebo prominutí poplatku za delší studium včetně procentuální 
výše je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření.  

2. Poplatek za studium v cizím jazyce lze prominout či snížit ve zcela výjimečném případě. 
Podkladem pro rozhodnutí rektora je vyjádření děkana. Přehled důvodů pro snížení nebo 
prominutí poplatku za studium v cizím jazyce včetně procentuální výše je uveden 
v Příloze č. 2 tohoto opatření. 

3. V případě, že účastník řízení prokáže existenci více důvodů pro snížení nebo prominutí 
vyměřeného poplatku, bude tato skutečnost zohledněna v celkové výši snížení 
vyměřeného poplatku. 

4. Přehled dokladů vyžadovaných k žádostem o snížení nebo prominutí poplatku je 
zveřejněn na www.cuni.cz.  

 
Čl. 8 

Splátkový kalendář a vymáhání poplatků 
 
1. Na základě žádosti dlužníka může děkan povolit splátkový kalendář. 
2. Pokud děkan rozhodne o tom, že dlužný poplatek za delší studium má být ze strany 

univerzity vymáhán, vymáhání zajišťuje rektorát. V takovém případě může splátkový 
kalendář povolit pouze rektor. 

3. Součástí dohody o splátkovém kalendáři je i uznání dluhu. 
4. Formulář žádosti o splátkový kalendář a formulář dohody o splátkách jsou uvedeny 

v Příloze č. 3 (doc, pdf). 
5. Vymáhání poplatků za studium v cizím jazyce zajišťují fakulty. 
 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení a účinnost 

 
1. Opatření rektora č. 45/2017, č. 67/2017 a č. 1/2018 se zrušují. 
2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2019. 
Úplné znění nabývá účinnosti dne 1. října 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuni.cz/


PŘÍLOHA Č. 1 

Přehled důvodů pro prominutí nebo snížení poplatku stanoveného podle § 58 odst. 3 ZoVŠ 

Důvod pro prominutí nebo snížení poplatku   
první vyměření 

poplatku v daném 
studijním programu 

druhé vyměření 
poplatku v daném 

studijním 
programu 

třetí vyměření 
poplatku v daném 

studijním 
programu 

čtvrté vyměření 
poplatku v daném 

studijním 
programu 

páté a další vyměření 
poplatku v daném 

studijním programu 

číslo popis výše snížení výše snížení výše snížení výše snížení výše snížení 
1 tíživá sociální situace - potvrzení z ÚP o příjmech posuzované společné 

domácnosti do 1,5 násobku živ. minima, dávky v hmotné nouzi 75-100% 75-100% 75-100% 50-75% 25-50% 

2 tíživá sociální situace - přídavek na dítě 50% 50% 50% 25% - 

3 zdravotní  postižení – držitel průkazu  ZTP, ZTP/P 100% 100% 100% 100% 100% 

4*) dlouhodobá hospitalizace či vážná nemoc, nebo obdobné důvody podle 
evidence studentů se speciálními potřebami IPSC 50-100% 25-100% 0-100% 0-100% 0-100% 

5 narození dítěte v období 9 měsíců přede dnem vzniku poplatkové 
povinnosti viz čl. 3 viz čl. 3 viz čl. 3 viz čl. 3 viz čl. 3 

6*) nutná nadstandardní péče o dítě dlouhodobého charakteru ze zdravotních 
důvodů na straně dítěte 

50-100% 50-100% 10-100% 10-100% 10-100% 

7*) nutná osobní péče o invalidní nebo dlouhodobě nemocnou osobu 50-100% 50-100% 10-100% 10-100% 10-100% 

8 oboustranné osiření do 26 let věku studenta a situace postavené jemu na 
roveň 

100% 100% - - - 

9 rozsáhlá nebo zvlášť významná vědecká práce anebo další tvůrčí práce 75% 50% - - - 

10 vynikající studijní výsledky – do studijního průměru 1,25 za dosavadní 
dobu studia 

40% - - - - 

11 
zahraniční studijní pobyt, při kterém student neměl přerušeno studium, v 
délce trvání alespoň 4 měsíce, organizovaný fakultou nebo univerzitou, 
přičemž fakultou nebyla ani jedna splněná studijní povinnost uznána za 
povinný nebo povinně volitelné předmět dle studijního plánu studenta 

50% 25% - - - 

12 přerušení studia v období, na které byl stanoven předchozí poplatek viz čl. 2 viz čl. 2 viz čl. 2 viz čl. 2 viz čl. 2 

13 absolvování studijního programu vyššího typu viz čl. 6 viz čl. 6 viz čl. 6 viz čl. 6 viz čl. 6 

14 absolvování studia nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku 
poplatkové povinnosti 

viz čl. 4 viz čl. 4 viz čl. 4 viz čl. 4 viz čl. 4 

15 absolvování státní či soukromé školy - nezapočítání předchozího 
neúspěšného studia stejného typu 

viz čl. 5 viz čl. 5 viz čl. 5 viz čl. 5 viz čl. 5 

       
Žádosti o prominutí nebo snížení výše poplatku z jiného důvodu se posuzují individuálně. 
*) Jde o orientační rozmezí, posuzuje se individuálně 



   PŘÍLOHA Č. 2 

 
Pravidla pro úlevy na poplatcích podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (za studium v cizím jazyce) na fakultách UK od  
1. 10. 2022 
Prováděcí a metodický pokyn k opatření rektora č. 25/2019 Postup při posuzování žádosti o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem 
 
Společná úleva pro všechny fakulty: 

1) Žádosti o prominutí poplatku z důvodu, že den vzniku poplatkové povinnosti spadá do období po uplynutí maximální doby studia ve 
smyslu čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, bude vyhověno a poplatek bude v celém rozsahu prominut. 

2) Žádosti o prominutí poplatku z důvodu studia v rámci cotutelle bude vyhověno a poplatek bude prominut, bude-li to takto sjednáno 
v příslušné dohodě o dvojím vedení disertační práce. / Poplatek za studium v cizím jazyce se v rámci cotutelle nevyměřuje, je-li 
v příslušné dohodě o dvojím vedení disertační práce sjednáno vyměření poplatku na partnerské instituci. 

 

KTF, HTF, PF, FF, PřF, FTVS – DALŠÍ ÚLEVY NEJSOU POSKYTOVÁNY 
ETF úlevy nejsou poskytovány, s výjimkou těch případů, kdy se studium studenta, studujícího v cizím jazyce uskutečňuje v rámci 

mezinárodní smlouvy (projektové konsorcium atp.). 
1.LF 1. k dokončení studia zbývají 1 – 3 státní rigorózní zkoušky: úleva 50 % z celkové výše poplatku 

2. opětovný zápis po ukončení přerušení studia k datu zahájení letního semestru: úleva 50 % z celkové výše poplatku 
3. student splní všechny státní rigorózní zkoušky do konce kalendářního roku, v němž byly splněny předpoklady pro konání 
poslední části státní rigorózní zkoušky: úleva 100 % z celkové výše poplatku 

2.LF úlevy pro studenty s vynikajícími studijními výsledky zakotvené v opatřeních děkana (č. 5/2014, č. 15/2017 a č. 13/2021) 
Úleva až do výše 25 % na základě řádně doložené žádosti prokazující nezaviněnou finanční tíseň vedoucí k neschopnosti uhradit 
poplatek za studium v plné výši za předpokladu, že student splnil veškeré studijní povinnosti v předcházejícím úseku studia 

3.LF 1. dlouhodobá hospitalizace či vážná nemoc – výše úlevy 25-100 % 
2. narození dítěte – 9 měsíců před prvním dnem akademického roku, na který je poplatek vyměřen – výše úlevy 25-100 % 
3. nutná osobní péče o invalidní nebo dlouhodobě nemocnou osobu – výše úlevy 25-100 % 
4. oboustranné osiření během studia do 26 let věku studenta a situace postavené jemu naroveň – výše úlevy 25-100 % 
5. Prokázaná nezaviněná finanční tíseň vedoucí k neschopnosti platit poplatek za studium v plné výši za předpokladu, že student 
splnil veškeré studijní povinnosti uložené v předcházejícím úseku studia. Tato možnost se netýká studentů 1. úseku studia. Výše 
úlevy 0-50 %. 
6. Prokázané zásadní ekonomické problémy v rodině způsobené pandemií Covid-19 – výše úlevy 0-20 % 

LFP Úleva 70 % z celkové výše poplatku u studentů, kterým k dokončení studia zbývá maximálně jedna část státní rigorózní zkoušky. 
LFHK - ISP - v 1. roce 50 % úleva na poplatku 

- pokud chybí jen státní závěrečná zkouška – 100 % úleva na poplatku 
FaF - ISP - v obou letech 50 % úleva na poplatku 



   PŘÍLOHA Č. 2 

- pokud chybí jen státní závěrečná zkouška nebo obhajoba diplomové práce – úleva až do výše 90 % 
MFF  

Bc. a nMgr. studijní programy: 
1. Úleva ve výši 80 % je poskytována v následujících případech: 
a) pokud studentu zbývá k absolvování studia složit v daném akademickém roce státní zkoušku nebo její část a zároveň se jedná 
o první akademický rok, kdy student uvedené podmínky splní, 
b) pokud studentu zbývá k absolvování studia složit v daném akademickém roce státní zkoušku nebo její část a zároveň měl 
v daném akademickém roce po dobu alespoň 90 dnů přerušené studium. 
2. Po ukončení přerušení studia je poskytována úleva úměrná součtu doby přerušeného studia, za které byl dříve uhrazen 
poplatek za studium, a doby přerušeného studia v aktuálním akademickém roce (nejde-li o situace dle bodu 1b). 
3. Úleva ve výši 50-100 % je poskytována studentům, kteří se v důsledku válečného konfliktu nebo přírodní katastrofy dostanou 
do tíživé osobní situace; úleva je poskytována na základě řádně podložené žádosti.  
Ph.D.: žádné úlevy nejsou poskytovány 
 

PedF  
Bc. a NMgr. studijní programy: 
1. Pokud chybí pouze státní zkouška nebo její část – úleva až do výše 80 % (úlevu lze poskytnout pouze jednou v rámci studia 
rozhodného studijního programu) 
2. Dlouhodobá hospitalizace nebo vážná nemoc – úleva ve výši 25 až 100 % (úlevu lze poskytnout pouze jednou v rámci studia 
rozhodného studijního programu) 
3. Prokázaná nezaviněná finanční tíseň vedoucí k neschopnosti platit poplatek za studium za předpokladu, že student splnil 
veškeré studijní povinnosti uložené v předchozím úseku studia (netýká se studentů v 1. úseku studia) – úleva až do výše 50 % 
4. Student v 1. úseku studia se státním občanstvím Ukrajiny – úleva ve výši 75 % 
Jednotlivé úlevy se nesčítají. Výše úlevy bude poskytnuta s ohledem na dobu trvání rozhodné skutečnosti a její závažnost.  

FSV Úlevy pro studenty s vynikajícími studijními výsledky, občany zemí s nízkou úrovní hrubého domácího důchodu na osobu 
a studenty, kterým chybí jen státní závěrečná zkouška - podrobněji specifikováno v příslušném opatření děkana. 

FHS Pro všechny studenty: Tíživá sociální situace řádně doložená dokumentem odpovídajícím specifikům dané země; dlouhodobá 
hospitalizace nebo vážná nemoc nebo obdobné důvody podle evidence studentů se speciálními potřebami; oboustranné osiření 
studenta; rozsáhlá a zvlášť významná vědecká práce studenta. V případě studentů doktorských studijních programů, kteří 
studují v rámci režimu cotutelle, se vyměřuje poplatek v souladu se smlouvou v této věci uzavřenou.  

 
 

 

 



 
Příloha č. 3 

Žádost o splátkový kalendář 

 

Já, …………………………………………………., r.č.. ……………………… …..…………………,  

bytem 
………………………………………………………...…………………………………………………,    

žádám o splátkový kalendář ke stanovenému poplatku spojenému se studiem/ ke 
stanoveným poplatkům spojeným se studiem 

rozhodnutím rektora Univerzity Karlovy  

a to ze dne ……………….č. j. …………………ve výši……………Kč,  se splatností do 
…………………………………… 

a to ze dne ……………….č. j. …………………ve výši……………Kč,  se splatností do 
…………………………………… 

 

Žadatelův návrh splátkového kalendáře: 

 

 

 

V …………………………………..dne: Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 

(Dohoda o splátkách) 

1. Univerzita Karlova / Fakulta…………….(název fakulty) 
 …………………………………………………(adresa) 
 (dále jen „věřitel“) 
 2. ..................................................... (jméno, příjmení) 
    ..................................................... (rodné číslo) 
    ..................................................... (bytem) 
(dále jen „dlužník“) 

Čl. I Uznání dluhu 

Podpisem této dohody o splátkách dlužník podle § 2053  a § 2054 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uznává dluh specifikovaný v čl. III  
této dohody o splátkách a zavazuje se splatit celý dluh prostřednictvím splátek za podmínek 
uvedených v této dohodě o splátkách. Splátka je uhrazena řádně a včas, jestliže bude 
nejpozději v den splatnosti připsána na účet věřitele specifikovaný v čl. III této dohody 
o splátkách.  

Čl. II Ztráta výhody splátek 

Účastníci sjednávají ztrátu výhody splátek ve smyslu ustanovení § 1931 občanského 
zákoníku, a tedy neuhradí-li dlužník některou z uvedených splátek v dohodnutém termínu 
splatnosti, ztrácí výhodu dalších splátek a věřitel má právo na vyrovnání celé pohledávky. 
V tom případě je povinen dlužník uhradit zbývající část dluhu neprodleně nejpozději do 10 
dnů ode dne, kdy ujednání této dohody o splátkách bylo porušeno. 

 

Čl. III Splátkový kalendář 

Dlužník se zavazuje, že svůj dluh ve výši ……… Kč, z titulu poplatku spojeného se studiem 
podle § 58 odst. 3 a/nebo odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoveného rozhodnutím rektora 
Univerzity Karlovy ze dne……č. j. … se splatností … , věřiteli splní ve … splátkách, dle níže 
vymezeného splátkového kalendáře:  

1. splátka ve výši……………………Kč splatná do………………. 

2. splátka ve výši……………………Kč splatná do………………. 

Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedeného u ………., č. …………….. pod 
variabilním symbolem: ………………… 

 
 
V Praze dne ………………………   V ………….. dne ………………………
   

Podpis věřitele……………………………………..Podpis dlužníka………………………………. 

 


