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Opatření děkana lékařské fakulty č. 2/2017 

ke Statutu Masarykovy univerzity a poplatkům spojených se 
studiem 

 
 
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), vydávám toto opatření. 

Část první 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

(1) Statut Masarykovy univerzity ve znění účinném od 17. 11. 2016 upravuje pravidla pro stanovení poplatků 
za úkony spojené s přijímacím řízením a poplatků za studium ve studijních programech akreditovaných 
na Masarykově univerzitě, uskutečňovaných jejími fakultami. 

(2) Toto opatření vydává děkan Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen LF MU) za účelem realizace 
ustanovení Statutu Masarykovy univerzity. 

(3) Ustanovení tohoto opatření navazují zejména na čl. 23 a čl. 29 Statutu Masarykovy univerzity a § 58 
zákona o vysokých školách. 

(4) Při aplikaci tohoto opatření nesmí docházet k diskriminaci nebo vyloučení, zejména z hlediska pohlaví, 
věku, rasy, jazyka, původu, národnosti, náboženství nebo smýšlení. 

Část druhá 

Čl. II. 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do studijního programu uskutečňovaného 
v anglickém jazyce 

(1) Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do studijních programů uskutečňovaných na LF MU 
v anglickém jazyce se tímto stanovuje na 1.000,- Kč. 

(2) Poplatek za přijímací řízení do studia v anglickém jazyce se hradí vždy za každou podanou přihlášku do 
studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce. 

(3) Poplatek za přijímací řízení v anglickém jazyce je splatný v den podání přihlášky ke studiu. 

Čl. III. 

Poplatek za studium v anglickém jazyce 

(1) Výše poplatků za studium ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce, stanovená tímto 
opatřením, je platná pro studenty zahajující studium daného studijního programu v akademickém roce 
2017/2018 a následujících.  

(2) Výše poplatků za studium ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce, stanovená tímto 
opatřením, se stanovuje na celou dobu studia v daném studijním programu dle výše tohoto poplatku při 
zahájení studia studijního programu.  

(3) Poplatek za studium ve studijním programu General Medicine uskutečňovaném v anglickém jazyce se 
stanovuje na 280.000,- Kč za příslušný akademický rok. 

(4) Poplatek za studium ve studijním programu Dentistry uskutečňovaném v anglickém jazyce se stanovuje 
na 330.000,- Kč za příslušný akademický rok. 
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(5) Poplatek za studium ve studijním programu Physiotherapy uskutečňovaném v anglickém jazyce se 
stanovuje na 195.000,- Kč za příslušný akademický rok. 

(6) Poplatek za studium ve studijním programu Optometry  uskutečňovaném v anglickém jazyce se 
stanovuje na 94.500,- Kč za příslušný akademický rok. 

(7) Poplatek za studium za první akademický rok každého studia ve studijním programu uskutečňovaném 
v anglickém jazyce je splatný ke dni zápisu do studia ve studijním programu uskutečňovaného 
v anglickém jazyce. 

(8) Poplatek za studium za každý další akademický rok následující po roce zahájení studia daného studijního 
programu (2. ročník a výše) je splatný 15. září daného akademického roku. 

(9) Poplatek za studium je student oprávněn rozdělit do dvou splátek ve stejné výši. První splátka je splatná 
ve lhůtách stanovených v odstavcích (6) a (7), druhá splátka je splatná 15. února příslušného 
akademického roku. 

(10) Jestliže se student dostane do prodlení s úhradou poplatku za studium, je povinen uhradit dodatečný 
poplatek za studium v anglickém jazyce ve výši 5.000,- Kč. 

Část třetí 

Závěrečná ustanovení 
 

Čl. IV. 

Výjimky z opatření  

(1) Od ustanovení tohoto opatření je možno se odchýlit individuálním smluvním ujednáním mezi daným 
studentem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity.  

(2) Děkan může na žádost studenta poplatek prominout, snížit nebo odložit jeho splatnost. Poplatek bude 
snížen, prominut nebo odložen také v případech, kdy tak stanoví smluvní ujednání se studentem, nebo 
s třetí osobou. Poplatek může být prominut, snížen nebo odložen také po datu své původní splatnosti. 

 

Čl. V. 

Platnost, účinnost a přechodná ustanovení 

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření a aktualizací tohoto opatření je pověřeno Právní 
oddělení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 

(2) Kontrolu dodržování tohoto opatření provádí tajemník LF MU. 

(3) Toto opatření nabývá platnosti dnem 2. 1. 2017. 

(4) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2017. 

(5) Výše poplatků studentů zapsaných do studia před účinností tohoto opatření se stanoví podle výše 
poplatků platné v době jejich zápisu do studia tak aby byl dodržen závazek fakulty nezvyšovat školné 
v průběhu studia. 

 

 
 
V Brně  
Dne 2. ledna 2016 
 

 
prof. MUDr. Jiří Mayer CSc., v. r. 

       děkan LF MU 
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