
Vnitřní předpisy Masarykovy univerzity v Brně 

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 zákona 

č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), dne 13. července 2001 pod čj. 20 286/2001-30  změny a doplnění Statutu 

Masarykovy univerzity v Brně.  

 

      .......................................... 

             Ing. J. Beneš, CSc. 

      ředitel odboru vysokých škol 

 

II.  

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ  

STATUTU  

MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

 

Článek 1 

Statut Masarykovy univerzity v Brně se mění a doplňuje takto: 

1. Článek 15 včetně nadpisu zní: 

„Čl. 15 
Poplatky spojené se studiem 

l. Za úkony spojené s přijímacím řízením a za studium stanoví MU podle § 58 odst. 1 až  4         
zákona poplatky spojené se studiem. 

2. Konkretizace druhů poplatků, výpočet jejich výše, splatnost, forma úhrady, jakož i další 
podmínky jejich uplatňování jsou stanoveny v příloze č. 6 s názvem Poplatky spojené se 
studiem, která je nedílnou součástí tohoto Statutu. 

3. Rektor může v jednotlivých případech poplatky za studium podle § 58 odst. 3 zákona 
snížit, prominout, odložit termín jejich splatnosti nebo povolit placení ve splátkách 
s přihlédnutím k důvodům zvláštního zřetele hodným. Těmito důvody jsou zejména: 

a) studijní výsledky,  

b) sociální a zdravotní situace, 

c) rodinné důvody studenta. 

Rozhodnutí rektora podle tohoto odstavce je konečné a nelze je přezkoumat.“. 
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2. Příloha č. 6 včetně nadpisu zní: 

„Příloha č. 6  

ke Statutu MU 

 

POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM 

  
Část první 

Předmět úpravy 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení  

1. V této příloze jsou konkretizovány práva a povinnosti studentů a  zaměstnanců  MU 
spojených  s výpočtem, výběrem a evidencí poplatků spojených se studiem na MU. 

2. Poplatky spojenými se studiem podle této přílohy se rozumí: 

a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona (dále jen 
„poplatek za přijímací řízení“), 

b) poplatek za studium, který zahrnuje: 

- poplatek za prodlouženou dobu studia(čl. 4), 

- poplatek za další studium (čl. 5).  

 
Článek 2 

Vymezení některých pojmů 

1. Standardní doba studia se  posuzuje ke konkrétnímu studijnímu programu samostatně 
a uvádí se v akademických letech. Standardní doba studia uvedená u akreditovaného 
studijního programu, do kterého je student zapsán, je standardní dobou jeho studia. 

2. Pro posuzování prodloužené doby studia se zjišťuje takzvaná celková odstudovaná doba, 
do které se započítávají všechny doby studia uskutečňované v bakalářských nebo 
magisterských studijních programech podle tohoto zákona, které nebyly řádně ukončeny 
podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona. Doba, po kterou bylo studium přerušeno, se 
nezapočítává. Pokud ve stejném období student studuje nebo studoval současně více 
studijních programů, započítává se toto období jen jednou. 

3. Souběhem řádných studijních programů se rozumí všechna studia daného studenta 
v různých bakalářských a magisterských studijních programech, které současně aktivně 
probíhají, pokud nepřesáhnou standardní dobu studia stanovenou pro studijní program 
s nejdelší stanovenou standardní dobou. 

4. Řádnými studijními programy podle odstavce 3  se rozumí bakalářské nebo magisterské 
studijní programy, v nichž je zapsán a aktivně studuje student, který není absolventem 
bakalářského nebo magisterského studijního programu. 

5. Absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu se rozumí absolvent, 
který ukončil studia podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona po 1. lednu  1999. 

6. Poplatky za  studium  se stanoví  v každém studijním programu samostatně. 
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7. Předcházejícím bakalářským studijním programem se pro účely této přílohy rozumí 
bakalářský studijní program, na základě jehož absolvování byl student přijat do navazujícího 
magisterského studijního programu. 

 

Část druhá 

Poplatek za přijímací řízení 

 

Článek 3 

1. Poplatek za přijímací řízení jsou povinni hradit  uchazeči o studium v bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních programech akreditovaných na MU. 

2. Nezaplacením poplatku za přijímací řízení nesplnil uchazeč podmínky pro přijetí ke studiu, 
pokud děkan  nestanoví jinak. 

3. Poplatek za přijímací řízení se hradí vždy ke každé podané přihlášce, pokud děkan  
nestanoví jinak.    

4. Poplatek za přijímací řízení činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 
zákona. 

 

Část třetí 

Poplatky  za studium 

 

Článek 4 
Poplatek za prodlouženou dobu studia 

1. Poplatek za prodlouženou dobu studia je povinen platit student, který 

a) studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle než je standardní 
doba tohoto studia (čl. 2 odst. 1 a 2) zvětšená o jeden rok, 

b) studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu (§ 58 odst. 4 
zákona) déle než je standardní doba tohoto studia, 

c) studuje v navazujícím magisterském studijním programu déle než je standardní doba 
tohoto studia zvětšená o jeden rok.  

2. Poplatek za prodlouženou dobu studia činí nejméně jednu čtvrtinu, nejvýše však polovinu 
základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona za každý další započatý měsíc studia. 

 

Článek 5 
Poplatek za další studium 

1. Poplatek za další studium je povinen platit student, který 

a) je absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu (čl. 2 odst. 5) 
a studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, 

b) studuje souběžně ve více bakalářských nebo magisterských studijních programech 
a celková odstudovaná doba přesáhla standardní dobu studia stanovenou pro ten z jeho 
souběžných studijních programů, který má nejdelší standardní dobu studia, 
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c) v průběhu studia řádně ukončil (§ 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona) jeden ze 
souběžných studijních programů a v dalším z nich studuje. 

2. Za další studium pro stanovení  poplatku za další studium se nepovažuje: 

a) studium absolventa bakalářského studijního programu v navazujícím magisterském 
studijním programu, 

b) studium v souběžných studijních programech podle čl. 2 odst. 3. 

3. Poplatek za další studium činí za jeden akademický rok nejvýše základ stanovený podle 
§ 58 odst. 2 zákona. 

 

Článek 6 
Vstupní data pro stanovení poplatků za studium 

1. Vstupními daty pro stanovení povinnosti platit poplatek za studium jsou údaje: 

a) přímo vzniklé v matrice studentů (dále jen „studijní evidence“) na MU, 

b) předané z matrik studentů ostatních vysokých škol v České republice cestou 
ministerstva, 

c) doplněné a opravené na základě sdělení studenta. 

2. Právo zadávat data uvedená v odstavci 1 písm. a) a c)  do studijní evidence mají pouze 
osoby pověřené správou osobních údajů studenta (dále jen „správce studijní evidence“). 

3. Student má právo bezprostředního přístupu ke svým údajům uvedeným  v odstavci 1, není 
však oprávněn tyto údaje samostatně měnit. 

4. Student má právo požadovat od správce studijní evidence opravu údajů uvedených 
v odstavci 1 písm. a) a c) na základě podkladů, prokazujících správné znění těchto údajů. 

5. Student je povinen bez zbytečného odkladu upozornit na nesprávnosti, které zjistil ve svých 
údajích uvedených v odstavci 1. 

 

Článek 7 
Povinnost platit poplatek  za studium 

1. Poplatek  za studium se studentovi stanoví pro každé studium v bakalářském nebo 
magisterském studijním programu samostatně. 

2. Vznikne-li studentovi v témže studiu povinnost hradit  více než jeden poplatek za studium, 
tyto poplatky se sčítají. 

 

Článek 8 
Výpočet poplatku za studium 

1. Poplatek za prodlouženou dobu studia se vypočte na semestr dopředu, a to vždy k 1. dni 
příslušného semestru. Podzimním semestrem se pro tento účel rozumí časové období od 
1. září do 28. (29.) února, jarním semestrem časové období od 1. března do 31. srpna. 

2. Poplatek za další studium se vypočte na jeden akademický rok dopředu, a to vždy k 1. dni 
tohoto akademického roku. 
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3. Správce studijní evidence je povinen nejméně jedenkrát v měsíci aktualizovat výpočty 
poplatků za studium studentů, jejichž studijní evidenci vede. 

4. Vznikne-li studentovi povinnost platit poplatek za studium nově, stanoví mu správce 
studijní evidence poplatek za studium od data, kdy tato povinnost vznikla, až do konce 
příslušného semestru nebo akademického roku. 

5. Vznikne-li studentovi povinnost platit poplatek za studium na základě skutečností, které již 
dříve existovaly, ale správce studijní evidence je neměl k dispozici, stanoví mu správce 
studijní evidence zpětně poplatek za studium od doby, kdy nastala skutečnost zakládající 
povinnost platit poplatek, až do konce semestru nebo akademického roku, ve kterém je 
poplatek stanovován. Poplatek za studium lze stanovit zpětně nejdéle za tři roky přede dnem, 
kdy se správce studijní evidence dozvěděl o skutečnosti rozhodné pro tento poplatek. 

6. Změní-li se výše stanoveného poplatku za studium na základě skutečností, které již dříve 
existovaly, ale správce studijní evidence je neměl k dispozici, postupuje se obdobně podle 
odstavce 5. 

7. Správce studijní evidence je povinen studenta neprodleně uvědomit o vzniku nebo změně 
jeho povinnosti platit poplatek za studium, a to písemným rozhodnutím děkana, doručeným 
studentovi. 

 

Článek 9 
Snížení a prominutí poplatku za studium 

1. Student má právo požádat o snížení nebo prominutí poplatku za studium z důvodů 
uvedených v čl. 15 odst. 3 statutu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne  doručení rozhodnutí 
o výpočtu poplatku za studium. 

2. Žádost o snížení nebo prominutí poplatku za studium se podává písemně prostřednictvím 
správce studijní evidence. K žádosti je student povinen doložit podklady prokazující důvody 
pro snížení nebo prominutí poplatku. 

3. Podání žádosti o snížení nebo prominutí poplatku za studium  má odkladný účinek pro 
splatnost tohoto poplatku. 

4. O snížení nebo prominutí poplatku za studium rozhoduje rektor na základě vyjádření 
děkana fakulty, která uskutečňuje studijní program, pro který je poplatek vyměřován. 

 

Článek 10 
Odložení splatnosti poplatku za studium 

1. Student má právo požádat o odložení splatnosti poplatku za studium nebo o jeho placení ve 
splátkách  z důvodů uvedených v čl. 15 odst. 3  statutu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne  doručení 
rozhodnutí o výpočtu poplatku. 

2. Pro náležitosti podání žádosti o odložení splatnosti poplatku za studium nebo o jeho placení 
ve splátkách a pro rozhodování o žádosti platí ustanovení čl. 9 obdobně. 
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Část čtvrtá 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

 

Článek 11 
Stanovení výše poplatků spojených se studiem  

1. Konkrétní výši poplatků spojených se studiem pro příslušný akademický rok stanoví 
opatřením děkan po projednání v akademickém senátu fakulty, a to před termínem 
stanoveným pro podávání přihlášek ke studiu pro tento akademický rok. 

2. Výše poplatků spojených se studiem stanovená podle odstavce 1  je zveřejněna na úředních 
deskách jednotlivých fakult a rektorátu. 

 

Článek 12 
Splatnost poplatků spojených se studiem 

1. Poplatek za přijímací řízení je splatný nejpozději v den  podání  přihlášky ke studiu.  

2. Poplatek  za studium je  splatný  ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výpočtu 
poplatku. 

3. Poplatek za prodlouženou dobu studia je splatný předem zálohově za celé období, pro které 
byl vyměřen. 

4. Poplatek za další studium je splatný předem na celý akademický rok. 

 

Článek 13 
Forma úhrady poplatků spojených se studiem 

1. Poplatek za přijímací řízení se hradí zpravidla poštovní poukázkou. 

2. Poplatek  za studium lze hradit 

a) v hotovosti na pokladnách fakult oproti vystavení dokladu potvrzujícího příjem 
poplatku, 

b) bankovním bezhotovostním převodem na účet MU, 

c) platební kartou (zejména VISA, MASTERCARD), 

d) poštovní poukázkou. 

 

Článek 14 
Disciplinární přestupek 

1. Porušení povinností stanovených v čl. 6 odst. 5 a nezaplacení vyměřeného poplatku za 
studium je považováno za disciplinární přestupek podle § 64 zákona. 

2. Správce studijní evidence je povinen předložit děkanovi fakulty, která  uskutečňuje studijní 
program, pro který je poplatek za studium vyměřován, podnět k zahájení disciplinárního 
řízení, a to ve lhůtě jednoho  měsíce od uplynutí lhůty stanovené pro splatnost poplatku podle 
čl. 12. 
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Článek 15 
Přechodné ustanovení 

Pokračuje-li absolvent bakalářského studijního programu ve studiu v magisterském studijním 
programu, který není akreditován jako navazující magisterský studijní program, ale 
z dlouhodobého záměru fakulty vyplývá, že může  mít charakter navazujícího magisterského 
studijního programu, považuje se toto studium za rovnocenné studiu v navazujícím 
magisterském studijním programu pro účely této přílohy.“. 

 

Článek 2 

1. Tyto změny a doplnění Statutu Masarykovy univerzity v Brně byly schváleny podle 
§ 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně 
dne 4. června 2001. 

2. Tyto změny a doplnění Statutu Masarykovy univerzity v Brně nabývají platnosti podle § 36 
odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

3. Tyto změny a doplnění Statutu Masarykovy univerzity v Brně nabývají účinnosti dnem 
1. září 2001. 

 

 

Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., v. r. 

rektor 


