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ROZHODNUTÍ REKTORA č. 9/2014
Poplatky spojené se studiem od 1. září 2014
Úplné znění po zapracování Dodatku č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 9/2014 (č.j. 14756/2014-921)

Podle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s čl. 6 Směrnice o pravidlech hospodaření Mendelovy
univerzity v Brně stanovila univerzita 23. června 2014 usnesením Akademického senátu o změně čl. 15
Statutu Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „statut“) Sazby poplatků spojených se studiem pro akademický
rok započatý v kalendářním roce 2014 takto:

1.

Poplatky spojené s přijímacím řízením činí ze základu vyhlášeného Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) pro rok 2014 ve výši 2 819 Kč:
a) 15,7 %, je-li přijímací zkouška složena z části písemné, ústní nebo se nekoná, tj. ................. 440 Kč
b) 17,8 %, je-li přijímací zkouška složena z písemné a ústní části, tj. .......................................... 500 Kč
c) 18,9 %, je-li součástí přijímací zkoušky talentová zkouška, tj. ................................................ 530 Kč
po zaokrouhlení na celé desetikoruny dolů.

2.

Poplatky za studium:
studuje-li student déle, než je standardní doba studia příslušného bakalářského, navazujícího
magisterského nebo magisterského studijního programu, činí poplatek za každých započatých šest
měsíců studia dle sazby platné v okamžiku vyměření poplatku, a to:
- v prvním roce se poplatek nehradí
- ve druhém roce třiapůlnásobek základu, tj. ..................................................................... 9 870 Kč
- ve třetím roce pětinásobek základu, tj. ........................................................................... 14 100 Kč
- ve čtvrtém roce sedminásobek základu, tj. .................................................................... 19 740 Kč
- v pátém a dalším roce devítinásobek základu, tj. .......................................................... 25 380 Kč
po zaokrouhlení na celé desetikoruny nahoru.

a)

b) studuje-li absolvent bakalářského, navazujícího magisterského nebo magisterského studijního
programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, činí poplatek za každý
další započatý jeden rok studia 100 % základu, tj. ............................................................... 2 819 Kč
c)

je-li studium v dalším studijním programu delší než je standardní doba studia, hradí se místo
poplatku za další studium poplatek za delší studium, který činí za každých dalších započatých šest
měsíců studia:
- v prvním roce třiapůlnásobek základu, tj. ........................................................................ 9 870 Kč
- ve druhém roce pětinásobek základu, tj. ........................................................................ 14 100 Kč
- ve třetím roce sedminásobek základu, tj. ...................................................................... 19 740 Kč
- ve čtvrtém a dalším roce devítinásobek základu, tj. ...................................................... 25 380 Kč

d) poplatky za studium v bakalářském, navazujícím magisterském, magisterském a doktorském
studijním programu akreditovaném v anglickém jazyce jsou za akademický rok stanoveny ve výši
110 % ze součtu aktuálního normativu (N) násobeného koeficientem ekonomické náročnosti (KEN)
příslušného studijního programu a průměrné částky na jednoho studenta (KP) z prostředků
ukazatele K, které univerzita získala, tedy: 1,1 * ((N*KEN) + KP), po zaokrouhlení na celé
desetikoruny nahoru. Hodnoty parametrů N, KEN, K a KP jsou uvedeny v příloze.
e) v případě hodného zvláštního zřetele, zejména sociálního, může rektor ve smlouvě o uskutečnění
studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce poplatek snížit.

3.

Úhrada poplatků spojených se studiem:
a)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle odst. 1 se hradí bezhotovostním způsobem
v termínech daných podmínkami přijetí do příslušného studijního programu. Úhradu musí uchazeč
na vyžádání prokázat.
Poplatky za studium delší než je standardní doba studia prodloužená o jeden rok dle odst. 2 písm. a)
a c) nebo za studium v dalším studijním programu dle odst. 2 písm. b) se hradí bezhotovostním
převodem v termínech stanovených zákonem. Úhradu musí student na vyžádání prokázat.

b)

Poplatky za studium dle odst. 2 písm. d) se vyměřují zpravidla na celý rok a hradí se
bezhotovostním převodem, nestanoví-li smlouva jinak. Délka letního semestru je pro účely poplatků
za studium stanovena na měsíce březen až srpen, zimního semestru na měsíce září až únor.
V případě úspěšného ukončení studia před uplynutím délky semestru se poplatek nekrátí.

c)

Úhrada od žadatele ze zahraničí se provádí bezhotovostním převodem na základě aktuálního kurzu
podle informací Ekonomického odboru. Bankovní poplatky spojené s platbou je povinen uhradit
plátce.

Poplatky dle bodu 2 a), b), c) jsou zdrojem stipendijního fondu, ostatní poplatky a náhrady výnosem hlavní
činnosti, popř. doplňkové činnosti, pokud je služba uskutečňována v jejím rámci.
Do celkové délky studia se podle zákona, § 58 odst. 3 poslední věta, pro účely stanovení poplatku za delší
dobu studia nezapočítává uznaná doba rodičovství.
4.

5.

Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium
a)

Student má právo požádat o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium podle § 58
odst. 3 nebo odst. 4 zákona, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku
za studium.

b)

Součástí žádosti podle písm. a) může být i žádost o snížení, prominutí nebo odložení splatnosti
poplatku za studium z důvodů uvedených v čl. 15 odst. 6. statutu. K žádosti je student povinen
doložit podklady prokazující tyto důvody.

c)

Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium má vždy odkladný účinek
pro splatnost poplatku.

d)

Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium se podává děkanovi. Ten může
připojit svoje stanovisko a předá žádost k rozhodnutí rektorovi.

e)

Rektor změní nebo zruší rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, které bylo vydáno v rozporu
s předpisy.

f)

Rektor, i když nevyhoví žádosti studenta, a rozhodnutí o vyměření poplatku za studium postupem
podle čl. 15 odst. 6. statutu nezruší, může podle zásad stanovených v čl. 15 odst. 6. statutu
prominout, snížit nebo odložit splatnost poplatku za studium. Žádostí studenta nebo případným
stanoviskem děkana není rektor vázán.

Poplatky spojené se studiem zahájeným v předchozím období
Poplatky spojené se studiem ve studijních programech akreditovaných v anglickém jazyce, do kterého
byli studenti přihlášeni nebo již je studovali přede dnem nabytí účinnosti 16. změn statutu, se stanovují
podle dosavadních předpisů.

6.

Účinnost
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 1. září 2014.

Příloha:
Hodnoty parametrů pro výpočet poplatků pro akademický rok 2014/2015

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor
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Příloha: Hodnoty parametrů pro výpočet poplatků pro akademický rok 2014/2015
N (normativ) – 26 323 Kč
K (prostředky univerzity z ukazatele K) – 100 369 000 Kč
KP (průměrná částka na jednoho studenta z prostředků ukazatele K) – 9 300 Kč
KEN (koeficient ekonomické náročnosti):
Agronomická fakulta
Kód
studijního
programu

Název studijního programu

KEN

Poplatek

B4112

Agrobiology

2,25

75 380 Kč

N4106

Agricultural Specialization

2,25

75 380 Kč

P1407

Chemistry

2,8

91 310 Kč

P1507

Botany

2,25

75 380 Kč

P1601

Ecology and Environmental Protection

1,65

58 010 Kč

P4167

Plant Production

2,25

75 380 Kč

P4103

Animal Breeding

2,25

75 380 Kč

P4106

Agricultural Specialization

2,25

75 380 Kč

P1532

Life Sciences

KEN dosud nebyl stanoven

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Kód
studijního
programu

Název studijního programu

KEN

Poplatek

B6214

Regional Development

1,2

44 980 Kč

B6702

International Territorial Studies

1,0

39 190 Kč

N6214

Regional Development

1,2

44 980 Kč

N6702

International Territorial Studies

1,0

39 190 Kč

Lesnická a dřevařská fakulta
Kód
studijního
programu

Název studijního programu

KEN

Poplatek

N4158

European Forestry

2,25

75 380 Kč

P3914

Landscape Engineering

1,65

58 010 Kč

Provozně ekonomická fakulta
Kód
studijního
programu

Název studijního programu

KEN

Poplatek

B6202

Economic Policy and Administration

1,0

39 190 Kč

B6208

Economic and Management

1,0

39 190 Kč

N6202

Economic Policy and Administration

1,0

39 190 Kč

N6208

Economic and Management

1,0

39 190 Kč

N6209

System Engineering and Informatics

1,65

58 010 Kč

P6202

Economic Policy and Administration

1,0

39 190 Kč

P6208

Economic and Management

1,0

39 190 Kč

P6209

System Engineering and Informatics

1,65

58 010 Kč

3

Zahradnická fakulta
Kód
studijního
programu

Název studijního programu

KEN

Poplatek

P4108

Horticultural Engineering

2,25

75 380 Kč
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