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XV.  
ZMĚNY 

STATUTU  
MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

 
Článek 1 

Statut Masarykovy univerzity v Brně se mění takto: 
1. V názvu Statutu Masarykovy univerzity v Brně se slova „v Brně“ zrušují. 
2. V čl. 1 odst. 1 se slova „v Brně“ zrušují. 
3. V čl. 1 odstavec 2 zní: „2. Masarykova univerzita byla zřízena zákonem č. 50/1919 Sb. Její název podle 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“) zní „Masarykova univerzita“ (dále jen „MU“). V období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2005 používala název „Masarykova univerzita v Brně“.“ 
4. V čl. 1 odstavec 4 zní:  
„4. Právním předchůdcem MU je „Masarykova univerzita“, která působila podle zákona č.172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb., ve znění zákona č. 

192/1994 Sb.“. 
5. V čl. 5 odstavec 5 zní: 
 „5. AS MU zřizuje ekonomickou komisi. Pro svou činnost může vytvářet další komise, v jejichž čele je vždy člen AS MU. Členy komise mohou být členové z řad akademické obce 

MU, popřípadě další odborníci na řešenou problematiku.“.  
6. V čl. 6 odstavec 4 zní:  
„4. Délku funkčního období rektora a další podmínky jeho volitelnosti stanoví § 10 odst. 3 

zákona“. 
7. V čl. 13 odst. 1 se číslo „47“ nahrazuje textem „47a“. 
8. V čl. 13 odst. 6 větě druhé se slova „tvoří přílohu č. 3 s názvem Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na MU, a to včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia“ nahrazují slovy „se zveřejňuje na úřední desce MU“. 
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9. Článek 16 se zrušuje. 
10. V čl. 17 odst. 4 větě druhé se slova „příslušné fakulty“ nahrazují slovy „pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Masarykovy univerzity“. 
11. V čl. 21 odst. 1 se písmeno „h)“ nahrazuje písmenem „i)“. 
12. V čl. 24 odst. 4 větě druhé se slova „je uveden v příloze č. 5“ nahrazují slovy „se 

zveřejňuje na úřední desce MU“. 
13. V čl. 28 odst. 4 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f). 
14. V čl. 28 odst. 4 písmeno c) zní: „c) Archiv Masarykovy univerzity“. 
15. V příloze č. 2 odst. 3 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena b) až j). 
16. V příloze č. 2 odst. 3 písmeno d) zní: 

„d) Archiv Masarykovy univerzity 
(dále jen „AMU“) je vědeckým a odborným pracovištěm s celouniverzitní působností. Jeho 
posláním je všestranná péče o archiválie, jejich vědecké využití a zpracování. V čele AMU stojí jeho ředitel.“ 

17. V příloze č. 2 organizačním schématu MU se slova „Vzdělávací a poradenské centrum“ 
zrušují. 

18. V příloze č. 2 organizačním schématu MU se za slovo „Archiv“ doplňují slova „Masarykovy univerzity“. 
19. Články 31 a 32 včetně nadpisů znějí: 

„Čl. 31  Rozpočet MU 
1. MU sestavuje svůj rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. Způsob sestavování rozpočtu stanoví § 18 zákona.  
2. Rozpočet v rámci MU se skládá z částí na běžné a kapitálové výdaje a je v rámci MU vypracováván podle hospodářských středisek (Příloha č. 10 ). 
3. Pravidla rozdělení příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“) projednává na návrh rektora AS MU a zaujímá k nim stanovisko. 
4. Rozpočet MU schvaluje AS MU na návrh rektora na období počínající 1. lednem a končící 31. prosincem kalendářního roku. Po 1. lednu se rozpočtové hospodaření až do schválení rozpočtu MU řídí rozpočtovým provizoriem, v jehož rámci lze uskutečnit měsíčně výdaje 

až do výše jedné dvanáctiny výdajů v minulém kalendářním roce. Rektor je oprávněn činit nezbytná opatření k zajištění rozpočtového hospodaření. Rozpočtové příjmy a výdaje 
uskutečněné v době rozpočtového provizoria se zúčtují na rozpočet MU po jeho schválení.  

5. Správní rada MU se vyjadřuje ke schválenému rozpočtu MU (§ 15 odst. 2 zákona).  
6. Využívání finančních prostředků na MU se řídí pravidly hospodaření.  
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7. AS MU kontroluje využívání finančních prostředků MU (§ 9 odst. 1 písm. c) zákona).  
8. Rozpočet fakulty schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty, který rovněž kontroluje využívání finančních prostředků v dispozici fakulty (§ 27 odst. 1 písm. c) zákona). Příslušná fakulta s finančními prostředky, jimiž disponuje, nakládá jménem MU (§ 24 odst. 1 písm. g) zákona).  

 Čl. 32 
 Majetek MU, nakládání s majetkem 

1. MU vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena (§ 19 odst. 1 zákona).  
2. Při nakládání s majetkem MU, zejména při nabývání a převádění tohoto majetku, jedná a rozhoduje jejím jménem:  

a)  rektor ve věcech uvedených v § 15 odst. l písm. a) až d) zákona a při nakládání s dary 
a předměty kulturní hodnoty, pokud nejsou určeny pro konkrétní fakultu, případně další součásti MU, jakož i ve věcech, které si vyhradí;  

b) kvestor, případně v rozsahu stanoveném opatřením rektora nebo kvestora jiný zaměstnanec, ve věcech, které nejsou uvedeny v písmenech a) a c); 
c) děkan, případně v rozsahu stanoveném statutem a opatřením děkana dané fakulty tajemník fakulty, respektive ředitel nebo vedoucí jiné součásti MU, která je 

hospodářským střediskem podle čl. 4 přílohy č. 8, ve věcech majetku, se kterým je oprávněn hospodařit, jde-li o: 
1. nakládání s movitými věcmi v rámci svých finančních zdrojů, včetně likvidace neupotřebitelného movitého majetku,  
2. jednání o věcech souvisejících s řádným hospodařením se svěřeným nemovitým a movitým majetkem (zejména údržba, opravy, provoz), v rámci svých finančních zdrojů,  
3. pronájem nebytových prostor, popřípadě nemovitostí, pokud doba trvání pronájmu 

nepřesáhne pro jednotlivý případ jeden měsíc.  
3. Hospodaření MU a způsob účtování je upraveno v § 20 zákona. Podrobnější pravidla hospodaření MU upravuje příloha č. 10 s názvem Pravidla hospodaření MU (§ 17 odst. 2 písm. i) zákona).“.  
20. V čl. 36 odstavec 2 zní: „2. Podmínky, za nichž mohou být studentům MU, a případně i ostatním osobám, přiznána stipendia hrazená z dotace nebo příspěvku, stanoví § 91 odst. 2 až 4 a 6 zákona. 
21. V čl. 38 odst. 3 se slova „vysvědčení a“ zrušují a na konci věty se doplňují slova „a dodatek k diplomu“. 
22. V čl. 42 odst. 1 zní: 

„1. Součástí tohoto statutu jsou tyto přílohy: 
a) Příloha č. 1 – Způsob projednávání a přijetí návrhu kandidáta na funkci rektora. 
b) Příloha č. 2 – Organizační struktura MU. 
c) Příloha č. 3 – zrušeno. 
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d) Příloha č. 4 – Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním 
programu a způsob podávání přihlášek. 

e) Příloha č. 5 – zrušeno. 
f) Příloha č. 6 – Poplatky spojené se studiem. 
g) Příloha č. 7 – Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob. 
h) Příloha č. 8 – Další věci, ve kterých jednají a rozhodují orgány fakulty jménem MU,  
i) Příloha č. 9 – Pravidla pro užívání akademických insignií a talárů a pro konání akademických obřadů na MU. 
j) Příloha č. 10 – Pravidla hospodaření MU.“ 

23. Příloha č. 3 se zrušuje. 
24. V příloze č. 4 odstavci 4 se slova „“pro cizince“ zrušují. 
25. Příloha č. 5 se zrušuje. 
26. V příloze č. 7 v čl. 2 odst. 4 větě druhé se slova „dotaci“ nahrazují slovy “příspěvek podle § 18 odst. 3 nebo dotaci podle § 18 odst. 4“ . 
27. Příloha č. 10 včetně nadpisu zní: 
  „Příloha č. 10 

 ke Statutu MU  
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ MU 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 
1. MU je veřejnou vysokou školou ve smyslu zákona.  
2. Hospodaření MU se řídí zákonem, dalšími právními předpisy a podmínkami pro poskytnutí účelově určených prostředků.  
3. Rektor MU je oprávněn upřesňovat podmínky hospodaření MU v příslušném kalendářním 

roce ve vnitřních pravidlech hospodaření MU.  
Čl. 2 Hospodaření MU 

1. MU hospodárně užívá majetek k plnění úkolů v hlavní a doplňkové činnosti. Bližší 
vymezení hlavní činnosti stanoví vnitřní pravidla hospodaření MU na kalendářní rok.  

2. Majetkem MU jsou věci, byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové hodnoty (§ 19 odst. 1 zákona).  
3. MU vede řádnou evidenci majetku. O nakládání s majetkem MU rozhodují osoby uvedené v čl. 32 statutu.  
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4. MU vede účetnictví v souladu s obecnými předpisy o účetnictví,1) zejména předpisy pro 
účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání. 

5. MU hospodaří jako jedna účetní jednotka. Pro vnitřní potřebu rozpočtování, sledování a vyhodnocování nákladů a výnosů se člení na hospodářská střediska (čl. 4).  
6. MU hospodaří podle rozpočtu, který na kalendářní rok nesmí být sestavován jako deficitní.  
7. Příjmy rozpočtu MU jsou zejména: 

a) příspěvek,  
b) dotace ze státního rozpočtu,  
c) poplatky spojené se studiem,  
d) výnosy z majetku,  
e) jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z Národního fondu a z rozpočtů obcí 
a krajů,  
f) výnosy z doplňkové činnosti,  
g) příjmy z darů a dědictví.  

8. Po skončení kalendářního roku MU provede vypořádání účelově určených veřejných 
prostředků včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Nevyužité prostředky, které nemohly být použity v rozpočtovém 
roce na který byly poskytnuty, může převést do Fondu účelově určených prostředků (§ 18 odst. 10 zákona). Výsledné vypořádání předloží spolu s písemným oznámením převodu prostředků do fondu účelově určených prostředků ve stanovených termínech poskytovateli. Zůstatek příspěvku převede MU v souladu s § 18 odst. 7 zákona do fondu provozních prostředků a do fondu reprodukce investičního majetku.  

9. Zisk po zdanění využívá MU nejprve k úhradě případné ztráty z minulých kalendářních let a dále k vytváření fondů.  
10. V rámci MU se provádí pravidelná kontrola hospodaření na všech stupních řídící činnosti. 

O jejich výsledcích je na úrovni MU informován AS MU, na fakultách akademické senáty fakult.  
Čl. 3 Fondy 

1. MU zřizuje tyto fondy: 
a) Zdrojem rezervního fondu určeného zejména na krytí ztrát v následujících účetních obdobích jsou:  

− příděl ze zisku po zdanění, 
− prostředky převedené z jiných fondů (fond reprodukce investičního majetku, fond odměn, fond provozních prostředků).  

                                                
1) Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MF č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 504/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Prostředků fondu lze použít: 
− na krytí ztrát z minulých účetních období, a v případě, že byla uhrazena případná ztráta v minulých účetních období, též  
− k úhradě sankcí a ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků,  
− k převodu do jiného fondu (fond reprodukce investičního majetku, fond odměn, fond provozních prostředků).  

b) Zdrojem stipendijního fondu jsou:  
− převod poplatků za studium s výjimkou poplatků za studium stanovených podle § 58 odst. 5 zákona, 
− převody daňově uznatelných výdajů podle zvláštního právního předpisu.2) 

Prostředků fondu lze použít k výplatám stipendií v souladu se stipendijním řádem. 
c) Zdrojem fond odměn jsou: 

− příděl ze zisku po zdanění, 
− peněžní prostředky převedené z jiných fondů (fond reprodukce investičního majetku, rezervní fond, fond provozních prostředků). 

Prostředků fondu odměn lze použít: 
− k výplatě odměn v souladu s vnitřními mzdovými předpisy MU, 
− jako doplňkového zdroje financování mezd, 
− k financování souvisejících odvodů (zdravotní pojištění, sociální pojištění atd.), 
− k převodu do jiného fondu (fond reprodukce investičního majetku, rezervní fond, fond provozních prostředků).  

d) Zdrojem fondu reprodukce investičního majetku jsou: 
− příděl ze zisku po zdanění,  
− dohodnutá část zůstatku příspěvku k 31. prosinci běžného roku, 
− převody finančních prostředků ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku včetně účetní zůstatkové ceny vyřazeného majetku, 
− peněžní prostředky přijaté na sdružení prostředků k pořízení dlouhodobého majetku, 
− peněžní prostředky převedené z jiných fondů (rezervní fond, fond odměn, fond provozních prostředků). 
Prostředků fondu lze použít zejména: 
− na pořízení dlouhodobého majetku,  
− pro sdružování prostředků na pořízení dlouhodobého majetku s jinou právnickou osobou,  
− k úhradě splátek úvěrů a půjček na pořízení dlouhodobého majetku, včetně úroků z těchto úvěrů a půjček do doby uvedení majetku do užívání, 

                                                
2)  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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− pro vklady do právnických osob a úhradě nákladů MU na zřízení právnických osob,  
− jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého majetku, 
− jako doplňkového zdroje financování pořízení krátkodobého majetku, jeho oprav a udržování, 
− k převodu do jiného fondu (rezervní fond, fond odměn, fond provozních prostředků).  

e) Zdrojem fondu účelově určených prostředků jsou: 
− účelově určené dary, s výjimkou darů určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, 
− účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí,  
− účelově určené veřejné prostředky včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, které nemohly být použity MU v 

rozpočtovém roce, ve kterém byly MU poskytnuty, do výše 5 % objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých MU na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry v daném kalendářním roce; v případě jiné podpory z veřejných prostředků do výše 5 % objemu této podpory poskytnuté MU v daném kalendářním roce. Převod účelově určených prostředků MU písemně oznámí jejich poskytovateli (§ 18 odst. 9 písm. c) a § 18 odst. 10 zákona). 
Prostředků fondu lze použít pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty.  
f) Sociální fond je tvořen základním přídělem na vrub nákladů MU do výše 2 % z ročního 
objemu nákladů MU zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. Konkrétní výše podílu mzdových nákladů na tvorbě fondu se řídí Pravidly hospodaření MU na kalendářní rok.  
Prostředků fondu lze použít zejména na penzijní připojištění zaměstnanců. 
g) Zdrojem fond provozních prostředků jsou: 

− příděl ze zisku po zdanění,  
− dohodnutá část zůstatku příspěvku k 31. prosinci běžného roku, 
− peněžní prostředky převedené z jiných fondů (rezervní fond, fond odměn, fond reprodukce investičního majetku). 
Prostředků fondu lze použít zejména: 
− jako doplňkového zdroje financování potřeb MU, 
− k převodu do jiného fondu (rezervní fond, fond odměn, fond reprodukce investičního majetku).  

2. Zůstatky fondů k 31. prosinci běžného roku se převádějí do následujícího rozpočtového roku. 
3. Prostředky na fondech spravuje MU. Jejich užití hospodářskými středisky odpovídá tomu, 

jak fondy byly z hospodaření těchto středisek vytvořeny. Konkrétní rozdělení dílčího zisku po zdanění stanoví rektor na základě návrhu vedoucích hospodářských středisek.  
Čl. 4 Hospodářská střediska 
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1. Hospodářskými středisky jsou fakulty a další samostatně hospodařící pracoviště, která jsou 
pro příslušný kalendářní rok určena vnitřními pravidly hospodaření MU.  

2. Hospodářská střediska se řídí rozpočtem schváleným pro kalendářní rok AS MU, postupují v souladu s vnitřními pravidly hospodaření MU a hospodaří podle nich.  
3. Za výsledky hospodaření, dodržení podmínek použití přidělených prostředků a případné vypořádání dotací se státním rozpočtem je rektorovi odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec.  
4. Úhrady plateb sankční povahy za škody zaviněné hospodářským střediskem jsou nákladem tohoto hospodářského střediska.“. 
 
28. Příloha č. 6 zní:  

„Příloha č. 6  
ke Statutu MU7 

 
POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM 

 
Část první Předmět úpravy 

Článek 1 Úvodní ustanovení  
1. V této příloze jsou konkretizovány práva a povinnosti studentů a zaměstnanců MU 

spojených s výpočtem, výběrem a evidencí poplatků spojených se studiem na MU. 
2. Poplatky spojenými se studiem podle této přílohy se rozumí: 

a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona (dále jen „poplatek za přijímací řízení“), 
b) poplatek za studium, který zahrnuje: 

- poplatek za prodlouženou dobu studia (čl. 4), 
- poplatek za další studium (čl. 5), 
- poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce.  

Článek 2 Vymezení některých pojmů 
1. Standardní doba studia se posuzuje ke konkrétnímu studijnímu programu samostatně a uvádí se v akademických letech. Standardní doba studia uvedená u akreditovaného studijního programu, do kterého je student zapsán, je standardní dobou jeho studia. 
2. Pro posuzování prodloužené doby studia se zjišťuje takzvaná celková doba studia, do které se započítávají všechny doby studia uskutečňované v bakalářských nebo magisterských studijních programech, které nebyly řádně ukončeny podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona. Doba, po kterou bylo studium přerušeno, se nezapočítává. Pokud ve stejném 
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období student studuje nebo studoval současně více studijních programů, započítává se 
toto období jen jednou. 

3. Souběhem řádných studijních programů se rozumí všechna studia daného studenta v různých bakalářských a magisterských studijních programech, které současně aktivně probíhají, pokud nepřesáhnou standardní dobu studia stanovenou pro studijní program s nejdelší stanovenou standardní dobou. 
4. Řádnými studijními programy podle odstavce 3 se rozumí bakalářské nebo magisterské studijní programy, v nichž je zapsán a aktivně studuje student, který není absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu. 
5. Absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu se rozumí absolvent, který řádně ukončil studia podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona po 1. lednu 1999. 
6. Poplatky za studium se stanoví v každém studijním programu samostatně. 
7. Předcházejícím bakalářským studijním programem se pro účely této přílohy rozumí bakalářský studijní program, na základě jehož absolvování byl student přijat do navazujícího magisterského studijního programu. 
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Část druhá Poplatek za přijímací řízení 
Článek 3 

1. Poplatek za přijímací řízení jsou povinni hradit uchazeči o studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech akreditovaných na MU. 
2. Nezaplacením poplatku za přijímací řízení nesplnil uchazeč podmínky pro přijetí ke studiu, pokud děkan nestanoví jinak. 
3. Poplatek za přijímací řízení se hradí vždy ke každé podané přihlášce, pokud děkan nestanoví jinak. 
4. Poplatek za přijímací řízení činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona. 
 

Část třetí Poplatky za studium 
Článek 4 Poplatek za prodlouženou dobu studia 

1. Poplatek za prodlouženou dobu studia je povinen platit student, který 
a) studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle než je standardní doba tohoto studia (čl. 2 odst. 1 a 2) zvětšená o jeden rok, 
b) studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu (§ 58 odst. 4 zákona) déle než je standardní doba tohoto studia, 
c) studuje v navazujícím magisterském studijním programu déle než je standardní doba tohoto studia zvětšená o jeden rok.  

2. Poplatek za prodlouženou dobu studia činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona, nejvýše však jednu polovinu normativu stanoveného v příslušném kalendářním roce na jednoho studenta v daném studijním programu. 
Článek 5 Poplatek za další studium 

1. Poplatek za další studium je povinen platit student, který 
a) je absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu (čl. 2 odst. 5) a studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, 
b) studuje souběžně ve více bakalářských nebo magisterských studijních programech 

a celková doba studia přesáhla standardní dobu studia stanovenou pro ten z jeho souběžných studijních programů, který má nejdelší standardní dobu studia, 
c) v průběhu studia řádně ukončil (§ 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona) jeden ze souběžných studijních programů a v dalším z nich studuje. 

2. Za další studium pro stanovení poplatku za další studium se nepovažuje: 
a) studium absolventa bakalářského studijního programu v navazujícím magisterském 

studijním programu, 
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b) studium v souběžných studijních programech podle čl. 2 odst. 3. 
3. Poplatek za další studium činí za každý další započatý jeden rok studia nejvýše základ stanovený podle § 58 odst. 2 zákona. 

Článek 6 
Student studující ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je povinen platit 

poplatek podle § 58 odst. 5 zákona. Na stanovení výše poplatku se v tomto případě nevztahuje § 58 odst. 2 až 4 zákona a čl. 4 a 5. 
Článek 7 Vstupní data pro stanovení poplatků za studium 

1. Vstupními daty pro stanovení povinnosti platit poplatek za studium jsou údaje: 
a) přímo vzniklé v matrice studentů (dále jen „studijní evidence“) na MU, 
b) předané z matrik studentů ostatních vysokých škol v České republice cestou ministerstva, 
c) doplněné a opravené na základě sdělení studenta. 

2. Právo zadávat data uvedená v odstavci 1 písm. a) a c) do studijní evidence mají pouze osoby pověřené správou osobních údajů studenta (dále jen „správce studijní evidence“). 
3. Student má právo bezprostředního přístupu ke svým údajům uvedeným v odstavci 1, není však oprávněn tyto údaje samostatně měnit. 
4. Student má právo požadovat od správce studijní evidence opravu údajů uvedených 

v odstavci 1 písm. a) a c) na základě podkladů, prokazujících správné znění těchto údajů. 
5. Student je povinen bez zbytečného odkladu upozornit na nesprávnosti, které zjistil ve svých údajích uvedených v odstavci 1. 

Článek 8 Povinnost platit poplatek za studium 
1. Poplatek za studium se studentovi stanoví pro každé studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu samostatně. 
2. Vznikne-li studentovi v témže studiu povinnost hradit více než jeden poplatek za studium, tyto poplatky se sčítají. 

Článek 9 Vyměření poplatku za studium 
1. Správce studijní evidence je povinen nejméně jedenkrát v měsíci aktualizovat výpočty poplatků za studium studentů, jejichž studijní evidenci vede. 
2. Vznikne-li studentovi povinnost platit poplatek za studium nově, stanoví mu správce 

studijní evidence poplatek za studium od data, kdy tato povinnost vznikla. 
3. Poplatek za studium se vyměřuje písemným rozhodnutím děkana, doručeným studentovi do vlastních rukou. 

Článek 10 
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Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium 
1. Student má právo požádat o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výpočtu poplatku za studium.  
2. Součástí žádosti dle odst. 1 může být i žádost o snížení, prominutí nebo odložení poplatku za studium z důvodů uvedených v čl. 15 odst. 3 statutu. K žádosti je student povinen doložit podklady prokazující tyto důvody. 
3. Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium má odkladný 

účinek pro splatnost tohoto poplatku. 
4. Žádost se podává děkanovi. Ten může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. 
5. Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem veřejné vysoké školy nebo její součásti. 
6. Rektor, i když nevyhoví žádosti studenta a rozhodnutí postupem podle odst. 5 nezruší, 

může podle zásad stanovených čl. 15 odst. 3 Statutu prominout, snížit nebo odložit splatnost poplatku za studium. Žádostí studenta nebo případným stanoviskem děkana 
přitom není vázán. 

 Část čtvrtá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 
Článek 11 Stanovení výše poplatků spojených se studiem  

1. Konkrétní výši poplatků spojených se studiem pro příslušný akademický rok stanoví opatřením děkan po projednání v akademickém senátu fakulty, a to před termínem stanoveným pro podávání přihlášek ke studiu pro tento akademický rok. 
2. Výše poplatků spojených se studiem stanovená podle odstavce 1 je zveřejněna na úředních deskách jednotlivých fakult a rektorátu. 

Článek 12 Splatnost poplatků spojených se studiem 
1. Poplatek za přijímací řízení je splatný nejpozději v den podání přihlášky ke studiu.  
2. Poplatek za studium je splatný ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výpočtu poplatku. 

Článek 13 Forma úhrady poplatků spojených se studiem 
1. Poplatek za přijímací řízení se hradí zpravidla poštovní poukázkou. 
2. Poplatek za studium lze hradit: 

a) v hotovosti na pokladnách fakult oproti vystavení dokladu potvrzujícího příjem poplatku, 
b) bankovním bezhotovostním převodem na účet MU, 
c) platební kartou (zejména VISA, MASTERCARD), 
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d) poštovní poukázkou. 
Článek 14 Disciplinární přestupek 

1. Porušení povinností stanovených v čl. 7 odst. 5 a nezaplacení vyměřeného poplatku za studium může být považováno za disciplinární přestupek podle § 64 zákona. 
2. Správce studijní evidence je povinen předložit děkanovi fakulty, která uskutečňuje studijní program, pro který je poplatek za studium vyměřován, podnět k zahájení disciplinárního řízení, a to ve lhůtě jednoho měsíce od uplynutí lhůty stanovené pro splatnost poplatku podle čl. 13. 

Článek 15 Přechodné ustanovení 
Pokračuje-li absolvent bakalářského studijního programu ve studiu v magisterském studijním programu, který není akreditován jako navazující magisterský studijní program, ale z dlouhodobého záměru fakulty vyplývá, že může mít charakter navazujícího magisterského studijního programu, považuje se toto studium za rovnocenné studiu v navazujícím magisterském studijním programu pro účely této přílohy.“. 
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Článek 2 

1. Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne ............ února 
2006. 

2. Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., v. r. 
rektor 
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