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1) Účel
Toto opatření ředitelky stanovuje výši poplatků spojených s účastí v kurzu nebo studijním
programu nebo s konáním zkoušky či testu organizovaného Ústavem jazykové a odborné přípravy
Univerzity Karlovy (dále jen „ÚJOP UK“).
2) Poplatky a jejich výše
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Poplatek za změnu studijního programu / kurzu (přesun mezi středisky)
Poplatek za přerušení studia (v případě doložení lékařské zprávy nebo jiných vážných doložených
důvodů není zpoplatněno)
Vydání druhopisu, opisu nebo duplikátu osvědčení
Vydání stejnopisu nebo opisu osvědčení zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR
Poplatek za vydání potvrzení o absolvování kurzu / programu (pouze pro absolventy)
Poplatek za vydání potvrzení o ukončení studia (např. pokud student předčasně ukončí studium)
Poplatek za výpis studijních záznamů
Poplatek za opětovné vydání hesla do CAS v průběhu akademického roku
Poplatek za vyřízení odvolání proti výsledku zkoušky
Poplatek za provedení nahlédnutí do záznamových archů zkoušky CCE a ZKOBČ
Manipulační poplatek za přesun přihlášky u zkoušky CCE a ZKOBČ na jiný termín před uzavřením
přihlášek na původní termín, nebo při omluvení neúčasti pomocí lékařského potvrzení
Poplatek za opakování závěrečné zkoušky z češtiny v2. opravném termínu
Poplatek za pomoc při zajištění druhé a další nostrifikace a nostrifikačních zkoušek
Poplatek za pomoc při zajištění opakování nostrifikace a nostrifikačních zkoušek

700 Kč
200 Kč
500 Kč
50 Kč/A4
200 Kč
200 Kč
300 Kč
200 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
3 000 Kč
1500 Kč
500 Kč

3) Forma úhrady poplatků
Poplatky jsou účtovány na základě podání písemné žádosti studenta.
Student může poplatek uhradit buď bezhotovostně na účet ÚJOP UK s variabilním symbolem
uvedeným na podkladu k platbě nebo hotově či kartou v pokladně studijního střediska.
Úhrada poplatku je zpravidla podmínkou pro zahájení realizace žádosti.
ÚJOP UK může studentům vystavit další poplatky třetích stran, např. vystavení, prodloužení
či duplikát karty ISIC, ALIVE, vstupní čip. Výše a forma těchto poplatků jsou stanoveny třetí
stranou, které poplatek náleží.
Při platbách ze zahraničí je třeba uvést do podkladu k platbě pokyn, že student je povinen
navýšit výši poplatku o poplatky zahraniční banky tak, aby na účet ÚJOP UK byla připsána
čistá částka ve výši poplatku ÚJOP UK – tzv. OUR platba.
4) Závěrečná ustanovení
Toto opatření stanovuje výši poplatků pro úkony zažádané a realizované od 1. října 2021.

Stránka 2 z 2

