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Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 2/2021 

 

Stanovení výše poplatků spojených se studiem 
pro akademický rok 2021/2022 

 

 
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 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 přijímací řízení 
zahájené v akademickém roce 2021/2022 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 

600,- Kč 600,- Kč 600,- Kč 

 

(2) Na základě ustanovení § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách a čl. 5 Přílohy č. 2 
Statutu MU stanovuji pro přijímací řízení do studia v cizím jazyce zahájené v 
akademickém roce 2021/2022 výši poplatků 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 

800,- Kč 800,- Kč 800,- Kč 
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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 2021/2022 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 

2500 EUR  2500 EUR (English 
Language and Literature, 
North-American Culture 
Studies) 

1250 EUR (ostatní 
studijní programy) 

2000 EUR (English 
Linguistics, Literatures 
in English) 

500 EUR (Study of 
Religions) 

2500 EUR (ostatní 
studijní programy) 

(2) Pro případ, že bude dosaženo udělení akreditace bakalářského studijního programu 
v cizím jazyce Comparative World Literature a výuka v tomto studijním programu 
bude zahájená již od akademického roku 2021/2022, v návaznosti na odst. 1 
tohoto článku stanovuji výši poplatku pro tento program v částce 1250 EUR. 

Článek 3 
Stanovení výše poplatků za posouzení splnění podmínky pro přijetí ke studiu  

podle § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách 

(1) Na základě ustanovení § 48 odst. 7 zákona o vysokých školách a čl. 15 Přílohy č. 2 
Statutu MU stanovuji výši poplatku za úkony spojené s posouzením splnění 
podmínky pro přijetí ke studiu pro přijímací řízení zahájené v akademickém roce 
2021/2022 podle § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách 
a čl. 14 Přílohy č. 2 Statutu MU:  

Bakalářský a nenavazující 
magisterský studijní program 

Navazující magisterský 
studijní program 

Doktorský studijní 
program 

800,- Kč 800,- Kč 800,- Kč 

 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření pověřuji proděkana pro přijímací 
řízení a rozvoj studijních programů. 

(2) Kontrolu dodržování tohoto opatření vykonává tajemník fakulty. 

(3) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu. 
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(4) Toto opatření nabývá účinnosti dnem zveřejnění na veřejné části internetových 
stránek MU. 

 

podepsáno elektronicky 
 prof. PhDr. Milan Pol, CSc. 

děkan 
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