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Směrnice Fakulty informatiky Masarykovy univerzity č. 3/2017 

Náhrada nákladů za úkony spojené s rigorózním řízením 
na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity 

 

(ve znění účinném od 19. září 2017) 

 
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 tuto směrnici: 
 

Článek 1 
Předmět úpravy 

(1) Podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách mohou absolventi magisterských 
studijních programů, kteří získali akademický titul "magistr", vykonat v téže oblasti studia státní 
rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Za úkony spojené s přijetím 
přihlášky a konáním této zkoušky může vysoká škola stanovit poplatek. 

(2) Tato směrnice upravuje podmínky rigorózního řízení na Fakultě informatiky Masarykovy 
univerzity. 

 

Článek 2 
Výše nákladů za úkony spojené se státní rigorózní zkouškou 

(1) Náhrada nákladů za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním 
této zkoušky na Fakultě informatiky je stanovena ve výši 5.000 Kč. Náhrada nákladů za 
opakování státní rigorózní zkoušky z důvodů dle čl. 37 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu MU 
je taktéž stanovena ve výši 5.000 Kč. 

(2) Takto stanovená částka je určena zejména k úhradě nákladů spojených se zpracováním dvou 
oponentských posudků a nákladů na činnost komise pro státní rigorózní zkoušky. 

(3) Úkony spojené s konáním státní rigorózní zkoušky budou zahájeny do 14 dnů od podání 
přihlášky za podmínky, že budou uchazečem uhrazeny náklady za úkony spojené s přijetím 
přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky. Úhrada nákladů bude provedena 
prostřednictvím Obchodního centra Masarykovy univerzity 
(http://is.muni.cz/obchod/fakulta/fi/). 

(4) Studentům doktorského studia FI postupujícím podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 38 
odst. 4 je náhrada nákladů za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a 
s konáním této zkoušky prominuta. 

 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato směrnice zrušuje směrnici děkana č. 1/2012 o náhradě nákladů za úkony spojené 
s rigorózním řízením na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. 

http://is.muni.cz/obchod/fakulta/fi/
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(2) Výkladem jednotlivých ustanovení a průběžnou aktualizací této směrnice pověřuji proděkana 
pro výzkum, vývoj a doktorské studium. 

(3) Tato směrnice nabývá platnosti dnem zveřejnění. 

(4) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 19. září 2017. 

 
 
 

V Brně dne 18. září 2017 
Jiří Zlatuška 

děkan FI 
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