
 
 

Opatření děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity č. 2/2022 

STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ SPOJENÝCH SE STUDIEM 

PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 

 

(ve znění účinném od 1. 9. 2022) 

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

Článek 1 

Stanovení výše poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením 

(1) Na základě ustanovení § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách a čl. 5 Přílohy č. 2 Statutu 
Masarykovy univerzity (dále jen „Statut MU“) stanovuji pro akademický rok 2022/2023 výši 
poplatků za přijímací řízení podle § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách a čl. 3 Přílohy č. 2 Statutu 
MU: 

Bakalářský a nenavazující 
magisterský studijní program 

Navazující magisterský 
studijní program 

Doktorský studijní 
program 

700 Kč 700 Kč 700 Kč 

 

(2) Na základě ustanovení § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách a čl. 5 Přílohy č. 2 Statutu MU 
stanovuji pro akademický rok 2022/2023 výši poplatků za přijímací řízení do studia v cizím jazyce 
podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách a čl. 4 Přílohy č. 2 Statutu MU: 

Bakalářský a nenavazující 
magisterský studijní program 

Navazující magisterský 
studijní program 

Doktorský studijní 
program 

700 Kč 700 Kč 700 Kč 

Článek 2 

Stanovení výše poplatků za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce 

(1) Na základě ustanovení § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách a čl. 13 Přílohy č. 2 Statutu MU 
stanovuji pro akademický rok 2022/2023 výši poplatků za studium ve studijním programu 
uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách a čl. 12 Přílohy č. 2 
Statutu MU: 

Bakalářský a nenavazující 
magisterský studijní program 

Navazující magisterský 
studijní program 

Doktorský studijní 
program 

--- 3 000 EUR --- 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření pověřuji proděkana pro bakalářské a 
magisterské studium. 



 
 

(2) Kontrolu dodržování tohoto opatření vykonávají Studijní oddělení a Oddělení doktorských a 
zahraničních studií. 

(3) Toto opatření nabývá platnosti dnem zveřejnění. 

(4) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022. 

 
 
 
 

 
Jiří Zlatuška 

děkan FI 

 


