Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
se sídlem Praha 3, Prokopova 100/16, PSČ 130 00
kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31
IČ 264 82 789
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 231
(dále jen „MUP“)

vydává tuto

SMĚRNICI č. 7/2019
Ceník poplatků MUP
I.
Předmět úpravy
1. Tato směrnice je vnitřním předpisem vydaným na základě ustanovení čl. 14 odst. 7 písm. a) Statutu MUP
ředitelem MUP a v souladu s čl. 43 odst. 2 Statutu MUP se jí vydává Ceník poplatků MUP, který
stanovuje výši školného a cen za služby spojené se studiem.
Druh poplatku

poplatek za přihlášku ke studiu – Bc.,
Mgr. a programů CŽV
poplatek za přihlášku ke studiu –
Ph.D.
a přihlášku k rigoróznímu řízení
školné za studium – Bc., Mgr. –
prezenční
školné za studium – Bc., Mgr. –
kombinované
školné za studium – Ph.D. – prezenční
a kombinované
školné za studium – Bc., Mgr. –
souběžné studium druhého programu
– prezenční i kombinované
školné za studium – Bc., Mgr. –
kombinované – studium se slevou*
poplatek za rigorózní řízení

Jednorázová
platba

Platba za jeden
akademický
rok vcelku

Výše jedné
splátky při
rozložení
platby za jeden
akademický
rok na dvě
splátky

57.000,- CZK
2.262,- EUR
52.000,- CZK
2.064,- EUR
25.000,- CZK
993,- EUR

30.000,- CZK
1.191,- EUR
27.000,- CZK
1.072,- EUR

Platba za jeden
akademický
rok – současné
studium
druhého
programu

550,- CZK
22,- EUR
1.500,- CZK
62,- EUR

12.000,- CZK
477,- EUR
46.000,- CZK
1.827,- EUR
35.000,- CZK
1.389,- EUR

24.000,- CZK
953,- EUR
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Druh poplatku

školné za CŽV – v rámci
akreditovaných programů Bc., Mgr. –
prezenční
školné za CŽV – v rámci
akreditovaných programů Bc., Mgr. –
kombinované
školné za CŽV – Přípravný rok českého
jazyka pro cizince a Přípravný rok
anglického jazyka – základní verze
školné za CŽV – Přípravný rok českého
jazyka pro cizince a Přípravný rok
anglického jazyka – rozšířená verze
školné za CŽV – Semestrální kurz
českého jazyka pro cizince,
semestrální kurz anglického jazyka,
semestrální modul
poplatek za převedení předmětů do
dalšího ročníku / za převedení
jednoho předmětu
poplatek za převedení předmětů
z CŽV v rámci akreditovaných
programů do studia / za převedení
jednoho předmětu
poplatek za opravný termín
poplatek za prodloužení standardní
doby studia o jeden akademický rok
poplatek za prodloužení standardní
doby studia o druhý akademický rok
poplatek za studium dalšího cizího
jazyka jako volitelného předmětu
mimo studijní plán / za jeden semestr
poplatek za jazykový kurz pro
veřejnost 1x90 min. týdně / za jeden
semestr
poplatek za jazykový kurz pro
veřejnost 2x90 min. týdně / za jeden
semestr
poplatek za vyhotovení výpisu
studijních výsledků
poplatek za vyhotovení duplikátu
vysokoškolského diplomu

Jednorázová
platba

Platba za jeden
akademický
rok vcelku

Výše jedné
splátky při
rozložení
platby za jeden
akademický
rok na dvě
splátky
57.000,- CZK
30.000,- CZK
2.262,- EUR
1.191,- EUR
52.000,- CZK
2.064,- EUR

30.000,- CZK
1.191,- EUR

5.000,- CZK
199,- EUR
5.000,- CZK
199,- EUR

800,- CZK
33,- EUR
8.000,- CZK
318,- EUR
15.000,- CZK
596,- EUR
2.500,- CZK
101,- EUR
3.000,- CZK
121,- EUR
6.000,- CZK
242,- EUR
300,- CZK
13,- EUR
500,- CZK
21,- EUR

Platba za jeden
akademický
rok – současné
studium
druhého
programu

27.000,- CZK
1.072,- EUR

57.000,- CZK
2.262,- EUR

30.000,- CZK
1.191,- EUR

63.000,- CZK
2.500,- EUR

30.000,- CZK
1.191,- EUR
18.000,- CZK
715,- EUR
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Druh poplatku

poplatek za vyhotovení duplikátu
dodatku k diplomu
poplatek za vyhotovení anglické
jazykové verze vysokoškolského
diplomu pro studijní programy
v českém jazyce
poplatek za dodatečný zápis povinně
volitelného předmětu / za jeden
předmět

Jednorázová
platba

Platba za jeden
akademický
rok vcelku

Výše jedné
splátky při
rozložení
platby za jeden
akademický
rok na dvě
splátky

Platba za jeden
akademický
rok – současné
studium
druhého
programu

1.000,- CZK
42,- EUR
500,- CZK
21,- EUR

600,- CZK
24,- EUR

** PET = Cambridge English: Preliminary; FCE = Cambridge English: First; CAE = Cambridge English: Advanced; CPE = Cambridge
English: Proficiency; BEC P = Cambridge English: Business Preliminary; BEC V = Cambridge English: Business Vantage; BEC H =
Cambridge English: Business Higher

2. Tento Ceník poplatků MUP stanovuje výši školného a cen za služby spojené se studiem vybíraných MUP
v souladu se Statutem MUP, Směrnicí o poplatcích a dalšími vnitřními předpisy MUP, zejména Studijním
a zkušebním řádem MUP, Rigorózním řádem MUP, Řádem celoživotního vzdělávání MUP, Řádem
přijímacího řízení MUP, Stipendijním řádem MUP a příslušnými rozhodnutími rektora. Způsoby placení,
termíny splatnosti a způsoby vymáhání dlužných poplatků stanovuje v návaznosti na další vnitřní
předpisy MUP Směrnice o poplatcích. Pravidla pro přiznávání stipendií, formy stipendií a jejich výši
stanovuje Stipendijní řád MUP.
3. V návaznosti na Stipendijní řád MUP stanovuje tento Ceník poplatků MUP maximální počet studentů,
kterým lze přiznat doktorandské stipendium v jednom akademickém roce dle čl. 8 odst. 5 Stipendijního
řádu MUP takto: celkem souhrnně 3 studenti programů Mezinárodní vztahy a evropská studia a
International Relations and European Studies, celkem 3 studenti programu Politologie a celkem 3
studenti programu Mediální studia.
4. V návaznosti na Stipendijní řád MUP stanovuje tento Ceník poplatků MUP maximální počet studentů,
kterým lze přiznat stipendium pro studenty s pohybovým postižením v jednom akademickém roce dle čl.
9 odst. 6 Stipendijního řádu MUP takto: celkem 30 studentů. Na základě čl. 9 odst. 7 Stipendijního řádu
MUP je výše prominuté části školného, která je poskytnuta jako stipendium pro studenty s pohybovým
postižením, stanovena na 90% výše školného.
5. Školné za studium – kombinované studium se slevou, označené v tomto Ceníku poplatků symbolem „*“
se vztahuje pouze na případy, kdy Smlouvu o studiu v kombinované formě studia bakalářských a
magisterských programů uzavře s MUP současně skupina alespoň 3 studentů ze stejného pracoviště,
profesní asociace, svazu, komory nebo sdružení. Za stejné pracoviště se považuje trvající pracovní poměr
všech studentů skupiny s jedním subjektem v době uzavření Smlouvy o studiu. V případě profesních
platforem se skupinová sleva vztahuje jak na členy tak i zaměstnance členských subjektů.
II.
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Pokud by některé ustanovení této směrnice s ohledem na změnu obecně závazných předpisů
v budoucnu bylo v rozporu s kogentními ustanoveními právního řádu, pozbývá toto ustanovení platnosti.
Ostatní ustanovení zůstávají nedotčena.
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2. Pro doktorandská stipendia přiznaná studentům zapsaným naposledy od akademického roku 2017/2018
platí dosavadní předpisy s tím, že v návaznosti na Stipendijní řád MUP stanovuje tento Ceník poplatků
MUP výši peněžní úhrady v rámci doktorandského stipendia v plné výši pro doktorandská stipendia
přiznaná naposledy od akademického roku 2017/2018 pro období od 1.10.2018 jako částku ve výši
2.000,- Kč za kalendářní měsíc.
3. Pro stipendia pro studenty s pohybovým postižením přiznaná studentům zapsaným naposledy od
akademického roku 2018/2019 platí dosavadní předpisy až do konce platnosti Smlouvy o studiu, kteří
tito studenti uzavřeli s MUP.
4. Výše školného za studium u studentů, kteří uzavřeli Smlouvu o studiu do 31.12.2018, je stanovena po
celou dobu trvání uzavřené Smlouvy o studium až do konce její platnosti ve výši stanovené Ceníkem
poplatků MUP ve znění Směrnice č. 5/2018, tedy následovně:
Druh poplatku

školné za studium – Bc., Mgr. –
prezenční
školné za studium – Bc., Mgr. –
kombinované
školné za studium – Bc., Mgr. –
souběžné studium druhého programu
– prezenční i kombinované
školné za studium – Bc., Mgr. –
kombinované – studium se slevou*
školné za CŽV – v rámci
akreditovaných programů Bc., Mgr. –
prezenční
školné za CŽV – v rámci
akreditovaných programů Bc., Mgr. –
kombinované
školné za CŽV – Přípravný rok českého
jazyka pro cizince a Přípravný rok
anglického jazyka

Jednorázová
platba

Platba za jeden
akademický
rok vcelku

55.000,- CZK
2.183,- EUR
48.000,- CZK
1.905,- EUR

Výše jedné
splátky při
rozložení
platby za jeden
akademický
rok na dvě
splátky
29.000,- CZK
1.151,- EUR
25.000,- CZK
993,- EUR

Platba za jeden
akademický
rok – současné
studium
druhého
programu

10.000,- CZK
397,- EUR
40.000,- CZK
1.588,- EUR
55.000,- CZK
2.183,- EUR

21.000,- CZK
834,- EUR
29.000,- CZK
1.151,- EUR

48.000,- CZK
1.905,- EUR

25.000,- CZK
993,- EUR

55.000,- CZK
2.183,- EUR

30.000,- CZK
1.191,- EUR

5. Dnem nabytí účinnosti této směrnice se ruší Směrnice č. 2/2019 – Ceník poplatků MUP ze dne 4. 3.
2019.
6. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 8. 10. 2019.
V Praze, dne 8. 10. 2019

JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
ředitel MUP

