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NAŘÍZENÍ REKTORA č. 2/2017
Poplatky spojené se studiem od 1. června 2017

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. 34 Statutu Mendelovy univerzity v Brně (dále jen
„statut“) byly poplatky spojené se studiem stanoveny takto:

1.

Poplatky podle § 58 odst. 1 zákona za úkony spojené s přijímacím řízením:
-

2.

je-li přijímací zkouška složena z části písemné, ústní nebo se nekoná .................................. 440 Kč,
je-li přijímací zkouška složena z písemné a ústní části ........................................................... 500 Kč,
je-li součástí přijímací zkoušky talentová zkouška ................................................................. 530 Kč,
do studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce ........................................................ 0 Kč.

Poplatky podle § 58 odst. 3 zákona za studium delší než je standardní doba studia příslušného
bakalářského, navazujícího magisterského nebo magisterského studijního programu:
-

v prvním roce se poplatek nehradí,
ve druhém roce ................................................................................................................... 11 260 Kč
ve třetím roce ....................................................................................................................... 16 090 Kč
ve čtvrtém roce..................................................................................................................... 22 520 Kč
v pátém a dalším roce .......................................................................................................... 28 960 Kč

za každých započatých šest měsíců studia. Do celkové délky studia se pro účely stanovení poplatku za
delší dobu studia nezapočítává (§ 58 odst. 3) uznaná doba rodičovství definovaná v § 21 odst. 1 písm. f)
zákona.
3.

Poplatky podle § 58 odst. 4 zákona za studium v bakalářském, navazujícím magisterském,
magisterském a doktorském studijním programu akreditovaném v anglickém jazyce jsou
stanoveny zejména s přihlédnutím ke koeficientu ekonomické náročnosti (KEN) jednotlivých
studijních programů:

Agronomická fakulta
Kód
studijního
programu

Název studijního programu

B4112

Agrobiology

79 390 Kč

N4106

Agricultural Specialization

79 390 Kč

P1407

Chemistry

95 990Kč

P1507

Botany

79 390 Kč

P1601

Ecology and Environmental Protection

61 270 Kč

P4167

Plant Production

79 390 Kč

P4103

Animal Breeding

79 390 Kč

P4106

Agricultural Specialization

79 390 Kč

P1532

Life Sciences

79 390 Kč

Poplatek

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Kód
studijního
programu

Název studijního programu

B6214

Regional Development

47 690 Kč

B6702

International Territorial Studies

41 650 Kč

N6214

Regional Development

47 690 Kč

N6702

International Territorial Studies

41 650 Kč

Poplatek

Lesnická a dřevařská fakulta
Kód
studijního
programu

Název studijního programu

N4158

European Forestry

79 390 Kč

P1507

Botany

79 390 Kč

P3914

Landscape Engineering

61 270 Kč

Poplatek

Provozně ekonomická fakulta
Kód
studijního
programu

Název studijního programu

B6202

Economic Policy and Administration

41 650 Kč

B6208

Economic and Management

41 650 Kč

B6209

System Engineering and Informatics

61 270 Kč

N6202

Economic Policy and Administration

41 650 Kč

N6208

Economic and Management

41 650 Kč

N6209

System Engineering and Informatics

61 270 Kč

P6202

Economic Policy and Administration

41 650 Kč

P6208

Economic and Management

41 650 Kč

P6209

System Engineering and Informatics

61 270 Kč

Poplatek

Zahradnická fakulta

*)

Kód
studijního
programu

Název studijního programu

N4168

Horticultural Engineering*)

P4108

Horticultural Engineering

Poplatek
0 Kč
79 390 Kč

studijní program realizovaný ve spolupráci se zahraničními univerzitami

V případě hodného zvláštního zřetele, zejména sociálního, může rektor ve smlouvě o uskutečnění
studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce poplatek snížit, prominout, odložit termín jeho
splatnosti nebo umožnit hrazení ve splátkách.
4.

.
Úhrada poplatků spojených se studiem:
a)

poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle odst. 1 je splatný poslední den lhůty pro
podání přihlášek ke studiu,

b)

poplatek za studium delší než je standardní doba studia prodloužená o jeden rok podle odst. 2 je
splatný do 90 dnů od doručení rozhodnutí o stanovení poplatku nebo v den, kdy rozhodnutí nabylo
právní moci, nabylo-li právní moci později,

c)

poplatky za studium podle odst. 3 se zpravidla vyměřují na jeden akademický rok,
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d)

v případě úspěšného ukončení studia v cizím jazyce před uplynutím délky semestru se poplatek
nesnižuje,

e)

poplatky spojené se studiem se hradí na účet univerzity; bankovní poplatky spojené s platbou je
povinen uhradit plátce,

5.

6.

f)

uchazeč o studium nebo student je povinen na vyzvání úhradu poplatku prokázat,

g)

rektor může poplatky spojené se studiem snížit, prominout nebo odložit termín jejich splatnosti v rámci
rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. Rektor při tomto
rozhodování dbá na rovné zacházení a zajištění předvídatelnosti v rozhodování, jakož i na to, aby
přijaté řešení odpovídalo okolnostem vzniku poplatkové povinnosti. Přihlíží při tom k důvodům hodným
zvláštního zřetele. Těmito důvody jsou zejména studijní výsledky žadatele, reprezentace školy a
doložená sociální situace studenta,

h)

nezaplacení vyměřeného poplatku za studium může být považováno za disciplinární přestupek podle
§ 64 zákona.

Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium
a)

student má právo odvolat se proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium podle § 58 odst. 3 a 4
zákona, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku za studium,

b)

součástí odvolání podle písmene a) může být i žádost o snížení, prominutí nebo odložení splatnosti
poplatku za studium z důvodů uvedených v odstavci 4 písm. g); k žádosti je student povinen doložit
podklady prokazující tyto důvody,

c)

podání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium má vždy odkladný účinek pro
splatnost poplatku,

d)

odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium se podává rektorovi prostřednictvím děkana
fakulty,

e)

rektor změní nebo zruší rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, které bylo vydáno v rozporu se
zvláštními předpisy nebo s vnitřním předpisem,

f)

rektor, i když nevyhoví odvolání studenta a rozhodnutí o vyměření poplatku za studium postupem
podle písmene e) nezmění nebo nezruší, může podle zásad stanovených v odstavci 4 písm. g) odložit
splatnost poplatku.

Poplatky spojené se studiem zahájeným v předchozím období

Poplatky spojené se studiem ve studijních programech akreditovaných v anglickém jazyce, ve kterých studenti
studovali přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jsou zachovány ve stávající výši.
7.

Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 1. června 2017.

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor
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