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CAMBRIDGE EXAMS V BC KUP do konce roku 2018  
Informace pro zájemce o mezinárodní zkoušky z angličtiny  
 
 

 
Zkouška 

Formát 
zkoušky* 

Datum 
zkoušky 

Konec 
registrací 

Zveřejnění 
výsledků** 

Uvolnění 
certifikátu 

Cena 
zkoušky 

CAE CB So 22. 9. 12. 9. 12. 10. 22. 10. 4 800,- 

FCE CB So 20. 10  10. 10. 9. 11. 19.11. 4 600,- 

CAE CB So 10. 11. 31. 10. 30. 11. 10. 12. 4 800,- 

FCE CB Pá 23. 11. 13. 11. 14. 12.. 24. 12. 4 600,- 

FCE CB So 1. 12. 21.11. 21. 12. 7. 1. 2019 4 600,- 

CPE PB So 1. 12. 1.11. 18. 1. 2019 18. 1. 2019 4900,- 

KET/PET PB Pá 7.12 9.11. 28. 1. 2019  4. 2. 2019 2900,- / 3000,- 

CAE PB So 8.12. 8.11 25. 1. 2019 25. 1. 2019 4 800,- 

FCE PB So 15.12. 16.11. 4. 2. 2019  11. 2. 2019 4 600,- 

 
*)       CB = computer based (počítačová forma), PB = paper based (papírová forma) 
**)     Výsledky se zveřejňují v rámci tzv. okna, které trvá 1 až 2 týdny. K uvedenému datu dané okno končí.  
 

 
Důležité upozornění 
Termíny registrací se průběžně aktualizují. V případě rozporu mezi údaji v tomto letáku a ve zkouškovém 
registračním systému platí termíny uvedené v registračním systému. 
British Council se zavazuje organizačně zajistit zkoušku v daném registračním místě pouze za předpokladu, 
že je ke zkoušce přihlášen dostatečný počet zájemců.  
 

Termíny ústních částí zkoušek  
V tabulce jsou uvedeny termíny písemné části a poslechů. Přesné datum ústní části zkoušky a bude 
oznámeno v individuálním rozpisu zkoušky. Pokud se hlásíte ke zkoušce a v době registrací víte, že v určitý 
den se nebudete moci ústní části zkoušek účastnit, uveďte, prosím, tuto informaci na přihlášce v kolonce 
Any special requirements.  
 

Jak si správně zvolit zkoušku 
Při výběru odpovídající zkoušky doporučujeme důkladně zvážit, k čemu budete získaný certifikát 
potřebovat. Pokud uvažujte o jeho uplatnění v zahraničí, zjistěte si předem, jaký typ zkoušky a jakou úroveň 
váš předpokládaný zaměstnavatel nebo vzdělávací instituce požaduje. Ověřte si rovněž, zda termín vydání 
certifikátu odpovídá účelu.  
Chcete-li získat přesnou představu o průběhu a náročnosti zkoušek, nabízíme vám možnost absolvovat 
pretesty (zkoušky nanečisto), které v Britském centru KUP (BC KUP) pořádáme.  
Při přípravě na zkoušky je v BC KUP k dispozici specializovaná knihovna, kde najdete přípravné materiály 
včetně sbírek testů s klíči, nahrávek s poslechovou částí zkoušky a videokazet s ukázkami ústní části 
zkoušky, které vám usnadní rozhodování a pomohou se na zkoušku řádně připravit.  
 

https://www.knihovna.upol.cz/menu/pobocky/britske-centrum/#c16092


 

 

Přihláška ke zkoušce  
Registraci ke zkoušce je třeba provést v registračním systému British Council na 
https://esolreg.britishcouncil.org. Po správném provedení registrace obdržíte automatické potvrzení na e-
mailovou adresu vloženou při registraci. Registrace je platná až po uhrazení poplatku za zkoušku. Platbu je 
možné provést on-line, bankovním převodem nebo složenkou. Poplatek musí být na účet British Council 
připsán nejpozději v den uzavření registrace, proto doporučujeme provést úhradu nejpozději tři dny před 
koncem registrace, pouze platba on-line je připsána okamžitě. Přihláška na zkoušku je po uplynutí 
registračního termínu závazná, není možné ji zrušit, přeložit zkoušku na pozdější termín nebo měnit na 
jiný stupeň. Registrace na zkoušku po uplynutí řádného registračního termínu je možná s příplatkem 700 Kč. 
 
Platba za zkoušku  
Účet pro individuální přihlášky je 2048040318/2600, variabilní symbol: 9006, vzkaz pro příjemce: 
registrační kód přidělený v registračním systému British Council (R-CZ-….), příjmení a jméno (popř. iniciála 
jména, pokud není dostatek prostoru), konstantní symbol: 0379. 
Poplatek se nevrací v případě odstoupení  kandidáta nebo nesložení zkoušky. Pokud se kandidát nemohl 
zúčastnit zkoušky z důvodu nemoci a do sedmi dnů po termínu písemné části zkoušky předloží lékařské 
potvrzení, může požádat o vrácení 50 % registračního poplatku.  
 

Speciální požadavky na zkoušku 
Pro uchazeče se speciálními požadavky na průběh zkoušky (motorické, sluchové nebo zrakové obtíže, atd.) 
jsme schopni zajistit speciální průběh zkoušky (včetně upravených materiálů) tak, aby mohli zkoušku složit. 
Chcete-li využít této bezplatné služby, kontaktujte nás, prosím, na bc@upol.cz. 
 

Fotografování kandidátů v den zkoušky   
Z důvodu stále rostoucího počtu kandidátů používajících cambridgeský certifikát pro imigrační či studijní 
účely bylo zavedeno povinné fotografování v den zkoušky. Pokud kandidát nedosáhl věku 18 let, je 
nezbytný souhlas jeho zákonného zástupce. Formulář souhlasu je ke stažení zde. Naskenovanou kopii 
vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného formuláře je třeba nejpozději v den zkoušky odeslat na 
adresu english.exams@britishcouncil.cz. 
 

Výsledky a certifikáty 
Kandidáti si mohou zjistit výsledek zkoušky na www.CambridgeESOL-results.org přibližně do dvou týdnů 
od data konání zkoušky. Datum vyvěšení výsledků a přístupové heslo obdrží kandidát společně s pozvánkou. 
Certifikáty jsou k dispozici přibližně za týden po zveřejnění výsledků v registračním místě. Kandidáti budou 
upozorněni e-mailem a certifikát je pak možné si vyzvednout kdykoliv v otevírací době i bez předchozí 
domluvy. Může to udělat osoba pověřená plnou mocí, přičemž plná moc nemusí být notářsky ověřena. 

https://esolreg.britishcouncil.org/
https://www.knihovna.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/knihovna/BC/souhlas_rodice_s_focenim_1__3_-2.pdf
mailto:english.exams@britishcouncil.cz
http://www.cambridgeesol-results.org/

