
 

Opatření děkana Lékařské fakulty č. 3/2013 

O poplatcích spojených se studiem 
(ze dne. 26.2.2012) 

 

 

V souladu s článkem 12 Statutu MU stanovuji pro akademický rok 2013/2014 následující výši 

poplatků spojených se studiem 

 

 

I. Poplatek za prodlouženou dobu studia 

 

Poplatek „za prodlouženou dobu studia“  vyměřovaného dle § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a čl. 4 Přílohy č. 6 ke Statutu MU a poplatek „za prodlouženou dobu 

studia v dalším studiu vyměřovaného dle §58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a čl. 6 Přílohy č. 6 ke Statutu MU stanovuji ve výši 19 800 Kč za každých dalších 

započatých šest měsíců studia. 

 

II. Poplatek za další studium 

 

Poplatek za studium v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu 

vyměřovaného dle § 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a čl. 5 Přílohy č. 

6 ke Statutu MU stanovuji ve výši 2 500 ,- Kč za každý započatý akademický rok. 

 

III. Poplatky za studium uskutečňované v cizím jazyce 

 

Výši poplatků vyměřovaných za studium ve studijním programu uskutečňovaném dle §58 

odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a čl. 11 Přílohy č. 6 ke Statutu MU 

stanovuji poplatky pro jednotlivé studijní programy následovně:  

 

Poplatek za studium studijního programu Všeobecné lékařství v anglickém jazyce – General 

Medicine stanovuji ve výši 249 000 Kč za akademický rok. 

 

Poplatek za studium studijního programu Zubní lékařství v anglickém jazyce – Dentistry 

stanovuji ve výši 298 000 Kč za akademický rok. 

 

Poplatek za vykonání státnic v anglickém jazyce  v mimořádném termínu (tj. po ukončení 

semestru) stanovuji ve výši 25 000,- Kč za vykonání každé části státnic v mimořádném 

termínu. 

 

Poplatek za studium v kterémkoliv doktorském studijním programu na LF uskutečňovaném v 

cizím jazyce stanovuji ve výši: 50 400 Kč za akademický rok absolvovaný prezenčním studiu 

a 37 500 Kč za akademický rok absolvovaný v kombinovaném studiu. 

 

 

 

 

 



 

IV. Poplatky za uskutečnění přijímacího řízení 

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 3 Přílohy č. 6 

ke statutu MU, do všech studijních programů akreditovaných na LF MU, s výjimkou 

programu „Zdravotnický záchranář“ stanovuji na 400 Kč.  

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 3 Přílohy č. 6 

ke statutu MU do studijního programu „Zdravotnický záchranář“ stanovuji na 600 Kč.  

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 3 Přílohy č. 6 

ke statutu do všech studijních programů akreditovaných na LF MU v anglickém jazyce 

stanovuji na 1 300 Kč.  

 

V. Další ustanovení 

 

1. Splatnost a formu úhrady poplatků spojených se studiem upravuje ustanovení čl. 13 a 

 čl. 14 Přílohy č. 6 Statutu MU. 

2. Nezaplacení vyměřeného poplatku může být považováno za disciplinární přestupek podle 

§ 64 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

3. Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.  

 

 

 

 

 

          

        Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. 

        děkan 

 

 


