
Poplatky spojené se studiem na MU 
Podrobné informace naleznete na webových stránkách Masarykovy univerzity: https://www.muni.cz/o-

univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem.  

Poplatky spojené se studiem nejsou školným, nejsou tedy vyměřovány všem studentům od počátku každého 

studia. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů jsou povinni hradit poplatek za studium, až 

pokud naplní podmínky stanovené § 58 zákona o vysokých školách. 

Právní úprava poplatků za studium 

 Zákon číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 58 a § 68 odst. 4 

 Statut Masarykovy univerzity, čl. 29 a zejména Příloha č. 2 ke Statutu MU 

Poplatek za studium – § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách 

Poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách je vyměřován studentům bakalářských a 

magisterských studijních programů, kteří překročili standardní dobu svého studia zvětšenou o jeden rok. Do této 

doby studia je nutno počítat doby všech předchozích studií, která byla ukončena jinak než řádně, pokud po jejich 

ukončení student neukončil řádně studijní program stejného typu. Doba studia ukončeného jinak než řádně až po 

řádném absolvování studia stejného typu se do celkové doby studia počítá. Doba přerušení studia a doba studia 

v uznané době rodičovství (§21 odst. 1 písm. f zákona o vysokých školách) se do doby studia rozhodné pro vznik 

poplatkové povinnosti nepočítá. 

Poplatek za studium pro akademický rok 2017/2018 

Výše poplatku za studium dle § 58 odst. 3 

(poplatek za započatých šest měsíců studia) 

při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok 

o méně než 6 měsíců 
o více než 6 měsíců a 

méně než 12 měsíců 

o více než 12 měsíců a 

méně než 18 měsíců 

o 18 a více měsíců 

18 000 Kč 24 000 Kč 30 000 Kč 36 000 Kč 

 

Proces vyměřování poplatků za studium na Masarykově univerzitě  

Poplatek za studium je vyměřován děkanem fakulty studentům po splnění zákonem stanovených podmínek 

na dalších šest započatých měsíců studia písemným rozhodnutím vydaným do 30 dní po zjištění skutečnosti, že 

student zákonné podmínky pro vyměření splnil. Rozhodnutí o poplatku je doručováno v písemné podobě do 

vlastních rukou studenta prostřednictvím České pošty na kontaktní adresu uvedenou v Informačním systému 

Masarykovy univerzity. Rozhodnutí děkana nabývá právní moci po uplynutí třiceti dní od doručení rozhodnutí 

studentovi, pokud student nepodá v této lhůtě odvolání. Poplatek je splatný ve lhůtě devadesáti dní ode dne 

doručení rozhodnutí o jeho vyměření. 

Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem 

Student má podle ustanovení § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách právo podat odvolání proti rozhodnutí 

ve lhůtě třiceti dnů ode dne jeho oznámení. Rektor může v rámci své pravomoci (dle § 58 odst. 7) v rámci řízení o 

odvolání rozhodnout o prominutí nebo snížení poplatku. Při posuzování žádosti studenta o prominutí nebo snížení 

poplatku je přihlíženo především k jeho studijním výsledkům, sociální situaci rodiny, zdravotním důvodům, účasti 

na studijním pobytu v zahraničí nebo k reprezentaci Masarykovy univerzity. Podrobnější informace o zásadách 

rozhodování rektora o snížení či prominutí poplatku za studium jsou zveřejněny ve Sdělení rektora Masarykovy 

univerzity č. 1/2017.  
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