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Masarykova univerzita      Č. j.: MU/13458/2013/PdF 

Pedagogická fakulta 

 

Opatření děkana č. 2/2013 

O výši poplatků spojených se studiem 
 (ve znění účinném od 1. 9. 2013) 

 

Na základě čl. 4, 5, 6 a 11 Přílohy č. 6 ke Statutu Masarykovy univerzity a čl. 15 odst. 1 a 2 Statutu 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vydávám toto opatření:  

 

Článek 1 

Všeobecná ustanovení 

 

(1)  Účel: Tímto opatřením děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity stanoví výši 
 poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014. 

(2)  Rozsah platnosti: studenti PdF MU 

(3)  Definice pojmů: nejsou 

(4)  Odpovědnost: proděkani PdF MU 

 

Článek 2 

Výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2013/2014 

 

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity po projednání v akademickém senátu 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dne 26. února 2013 stanoví pro akademický rok 

2013/2014 následující výši poplatků spojených se studiem: 

a) poplatek za prodlouženou dobu studia (§ 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o vysokých školách“) a čl. 4 Přílohy č. 6 ke 

Statutu MU) a poplatek za prodlouženou dobu studia v dalším studiu (§ 58 odst. 3 
zákona o vysokých školách a čl. 6 Přílohy č. 6 ke Statutu MU) ve výši  

15 000,- Kč  

za každých dalších započatých šest měsíců studia; 

b) poplatek za další studium (§ 58 odst. 4 zákona o vysokých školách a čl. 5 Přílohy č. 6 ke 
Statutu MU) ve výši  

0,- Kč 

za každý další započatý jeden rok studia; 

c) poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 

zákona o vysokých školách a čl. 11 Přílohy č. 6 ke Statutu MU) ve výši  

1 900,- €  

za akademický rok. 
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Článek 3 

Splatnost a forma úhrady poplatků spojených se studiem 

 

Splatnost a formu úhrady poplatků spojených se studiem upravuje ustanovení čl. 13 a čl. 14 
Přílohy č. 6 ke Statutu Masarykovy univerzity. 

 

Článek 4 

Disciplinární přestupek 

 

Nezaplacení vyměřeného poplatku může být považováno za disciplinární přestupek podle § 64 

zákona o vysokých školách. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

(1) Související dokumenty 

 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

 Statut MU 

 Statut PdF MU 

(2) Seznam záznamů 

 nejsou 

(3) Seznam příloh 

 nejsou 

(4) Kontrola a aktualizace  

a) Kontrolu a aktualizaci tohoto opatření provádí 1x ročně manažer jakosti. První kontrola 
bude provedena rok po vydání tohoto opatření. Kontroly jsou zaznamenávány do 

záznamu Kontrola dokumentů. 

b) Povinností každého zaměstnance fakulty, který při své práci využívá toto opatření je 

neustále sledovat její aktuálnost a funkčnost a upozornit manažera jakosti na jeho 

nedostatky a potřebu změn. 

(5) Výkladem ustanovení této normy pověřuji proděkany PdF. 

(6) Historie změn 

datum účinnosti 

předchozího vydání 
informace o podstatě změny novějšího vydání odkaz na předchozí vydání 

   

(7) Toto opatření nabývá platnosti dnem zveřejnění. 

(8) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2013. 

 

 

 

V Brně 26. 2. 2013 
doc. RNDr. Josef Trna, CSc. 

 

děkan PdF MU 

 
 


