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NAŘÍZENÍ REKTORA 

13/2020 

Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením 
 a řízením ke jmenování profesorem  

 

Určeno: 

 fakultám, vysokoškolskému 

ústavu a celoškolským a 

rektorátním pracovištím 

č. j.: UM/15799/2022-1 ze dne: 5. 10. 2022 

Vlastník předpisu: prorektor pro vzdělávací činnost a kvalitu 

Zpracovatel předpisu: Oddělení pro vzdělávací činnost 

Schvalovatel předpisu: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor Schváleno dne: 5. 10. 2022 

Počet stran:  4 Počet příloh: 1 Platnost ode dne: 
10. 10. 

2022 

    Účinnost ode dne: 
10. 10. 

2022 

    Zneplatněno dne:  

Záznam o revizích 

Datum revize Závěr revize Revidoval Datum příští revize 

    

    

Záznam o změnách 

Číslo Článek Popis změny Schválil, dne 

1 Preambule 

Text preambule ve znění „Podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. m) 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. n) a § 58 zákona a 
podle ustanovení článku 34 Statutu Mendelovy univerzity v Brně 
(dále jen „statut“) se stanovují poplatky spojené se studiem a 
podle článku 24 statutu poplatky spojené s habilitačním řízením 
a s řízením ke jmenování profesorem.“ se ruší a nahrazuje 
textem „Podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. n) a m), § 48 odst. 7 
a § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), podle ustanovení článků 24 a 34 Statutu 
Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „statut“) a podle směrnice 
rektora č. 2/2019, poplatky spojené se studiem a za úkony 
spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování 
profesorem, jsou stanoveny následující poplatky.“ 

prorektor pro 
vzdělávací 
činnost a 

kvalitu 
2.6.2022 
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Čl. 1 odst. 1 
písm. a) 

Částka ve výši „450 Kč“ se mění na částku ve výši „600 Kč“ 

Cl. 1 odst. 1 
písm. b) 

Text ve znění „je-li požadována přijímací zkouška z předmětu 
„Obecné studijní předpoklady“ Národní srovnávací zkoušky 
společnosti SCIO nebo z předmětu „Všeobecné študijné 
predpoklady“, který je slovenskou verzí předmětu Obecné 
studijní předpoklady, ..300 Kč“ se zrušuje. 

Čl. 1 odst. 1 
písm. c) 

Částka ve výši „500 Kč“ se mění na částku ve výši „700 Kč“ 

Čl. 1 odst. 1 
písm. d) 

Částka ve výši „500 Kč“ se mění na částku ve výši „800 Kč“ 

Čl. 1 odst. 3 
písm. b) 

Částka ve výši „11 500 Kč“ se mění na částku „15 000 Kč“ 

Čl. 1 odst. 3 
písm. c) 

Částka ve výši „16 500 Kč“ se mění na částku „20 000 Kč“ 

Čl. 1 odst. 3 
písm. d) 

Částka ve výši „22 500 Kč“ se mění na částku „27 000 Kč“ 

Čl. 1 písm. 3 
odst. e) 

Částka ve výši „29 500 Kč“ se mění na částku „35 000 Kč“ 

Čl. 3 odst. 5 
Čl. 3 se doplňuje o odstavec 5 ve znění „Toto znění předpisu je 
jeho první změnou. Původní verze předpisu byla vydána pod č.j.: 
24624/2020-921 ze dne 21. 10. 2020.“ 

Čl. 3 odst. 6 
Čl. 3 se doplňuje o odstavec 6 ve znění „První změna předpisu 
nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti 1. 9. 2022“ 

Příloha Původní znění přílohy zrušeno a nahrazeno novou verzí 

2 

Čl. 1 odst. 6  
Čl. 1 se doplňuje o odstavec 6 ve znění „Poplatek podle § 48 
odst. 7 zákona za posouzení předchozího zahraničního vzdělání 
v rámci přijímacího řízení …..800 Kč“ 

prorektor pro 
vzdělávací 
činnost a 

kvalitu 
10. 8.2022 

Čl. 3 odst. 5 

Text ve znění „Toto znění předpisu je jeho první změnou. 
Původní verze předpisu byla vydána pod č.j.: 24624/2020-921 
ze dne 21. 10. 2020.“ se mění na text ve znění: „Toto znění 
předpisu je jeho druhou změnou. Původní verze předpisu byla 
vydána pod č.j.: 24624/2020-921 ze dne 21. 10. 2020.“ 

Čl. 3 odst. 6 

Text ve znění „První změna předpisu …“ se mění na text ve 

znění: „Druhá změna předpisu…“ a dále se tento odstavec 

doplňuje o text „Předchozí verze předpisu:  
- 1. změna předpisu vydaná pod č. j. 8301/2022-1 ze dne 2. 6. 
2022;“ 

3 

Čl. 3 odst. 1  

Původní text se rozděluje na písm. a) a písm. b). Písm. a) 
obsahuje původní text odstavce, písm. b) je doplněno o text ve 
znění: „b) pro některé výjimky z poplatkové povinnosti upravuje 
článek 2 nařízení rektora č. 2/2022, osvobození od poplatků a 
další opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 
Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.“ 

 

Čl. 3 odst. 5 

Text ve znění „Toto znění předpisu je jeho druhou změnou.  
se mění na text ve znění: „Toto znění předpisu je jeho třetí  
změnou. A dále se tento odstavec doplňuje o text: „- 2. změna 
předpisu vydána pod č.j. UM/14195/2022-1 ze dne 29. 8. 2022“ 

prorektor pro 

vzdělávací 

činnost a 

kvalitu 

19. 9. 2022 

Čl. 3 odst. 6 

Text ve znění „Druhá změna předpisu nabývá platnosti dnem 
vyhlášení a účinnosti 1. 9. 2022“ se zrušuje a nahrazuje textem 
ve znění: „Třetí změna předpisu nabývá platnosti a účinnosti 
dnem vyhlášení.“ 
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Seznam souvisejících předpisů 

Název předpisu Místo odkazu Odkazované části 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

§ 6 odst. 1 
písm. m) n), 
§ 48 odst. 7, 
§ 58 

Poplatky spojené se studiem, 
poplatky za posouzení 
zahraničního vzdělání a za 
úkony spojené s habilitačním 
a se jmenovacím řízením 

Statut Mendelovy univerzity v Brně 

Čl. 24 
Habilitační řízení a řízení 
ke jmenování profesorem  

 

Čl. 34 
Výše, forma placení a 
splatnost poplatků spojených 
se studiem 

Směrnice rektora č. 2/2019 celý předpis 

Veškeré poplatky podrobněji, 
nyní včetně poplatku 
za posouzení zahraničního 
vzdělání 

Nařízení rektora č. 2/2022, osvobození od poplatků a 
další opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 
území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské 
federace. 

celý předpis 
Veškerá osvobození 
podrobněji.  

 

Preambule 

Podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. n) a m), § 48 odst. 7 a § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle 
ustanovení článků 24 a 34 Statutu Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „statut“) a podle směrnice 
rektora č. 2/2019, poplatky spojené se studiem a za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením 
ke jmenování profesorem, jsou stanoveny následující poplatky. 

Článek 1 
Typy poplatků 

(1) Poplatky podle § 58 odst. 1 zákona za úkony spojené s přijímacím řízením do studijních programů 
akreditovaných v českém jazyce: 

a) je-li přijímací zkouška složena pouze z části písemné, pouze z části ústní nebo se nekoná 
 ...................................................................................................................................... 600 Kč, 

b) zrušen, 

c) je-li přijímací zkouška složena z písemné i ústní části  ................................................ 700 Kč, 

d) je-li součástí přijímací zkoušky talentová zkouška  .....................................................  800 Kč. 

(2) Poplatky podle § 58 odst. 4 zákona za úkony spojené s přijímacím řízením do studijních programů 
akreditovaných v cizím jazyce: 

poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ……………………………………………….. 0 Kč. 

(3) Poplatky podle § 58 odst. 3 zákona za studium delší než je standardní doba studia příslušného 
bakalářského nebo magisterského studijního programu: 

a) v prvním roce se poplatek nehradí, 

b) ve druhém roce  ....................................................................................................... 15 000 Kč, 

c) ve třetím roce ........................................................................................................... 20 000 Kč, 

d) ve čtvrtém roce ........................................................................................................ 27 000 Kč, 
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e) v pátém roce a dalších .............................................................................................. 35 000 Kč 

za každých započatých šest měsíců studia. 

(4) Poplatky podle § 58 odst. 4 zákona v bakalářském, magisterském a doktorském studijním 
programu, akreditovaném v cizím jazyce, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení rektora 
a vyměřují se na následující akademický rok.  

(5) Při překročení standardní doby studia se poplatky podle ustanovení § 58 odst. 4 zákona 
v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu, akreditovaném v cizím jazyce, 
vyměřují po semestrech takto: 

a) 15 % ročního poplatku podle odstavce 4, pokud má student zapsaný pouze předmět 
závěrečná práce a státní závěrečnou zkoušku, 

b) 40 % ročního poplatku podle odstavce 4, pokud nesplňuje podmínku podle písmene a). 

(6) Poplatek podle § 48 odst. 7 zákona za posouzení předchozího zahraničního vzdělání v rámci 
přijímacího řízení …………………………………………………………………………………….800 Kč   

 

Článek 2 
Poplatky spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem 

Poplatky spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem podle čl. 24 statutu: 

c) habilitační řízení ................................................................................................................ 0 Kč, 

d) řízení ke jmenování profesorem ....................................................................................... 0 Kč. 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

(1) Bližší pravidla 

a) stanovení, vyměření a úhrady poplatků spojených se studiem pro uchazeče o studium 
a studenty univerzity, a pro poplatky uchazečů o habilitaci docentem a jmenování 
profesorem, vymezuje směrnice rektora č. 2/2019, poplatky spojené se studiem a poplatky 
za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem; 

b) pro některé výjimky z poplatkové povinnosti upravuje článek 2 nařízení rektora č. 2/2022, 
osvobození od poplatků a další opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 
Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

(2) Nařízení rektora č. 7/2019, poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním 
řízením a řízením ke jmenování profesorem, se zrušuje. 

(3) Toto nařízení rektora nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti patnáctý den po dni nabytí 
platnosti. 

(4) Příloha č. 1 - Poplatky ve studijních programech akreditovaných v cizím jazyce. 

(5) Toto znění předpisu je jeho třetí změnou. Předchozí verze předpisu:  

 2. změna předpisu vydána pod č.j. UM/14195/2022-1 ze dne 29. 8. 2022; 

 1. změna předpisu vydaná pod č. j. 8301/2022-1 ze dne 2. 6. 2022; 

 původní předpis vydán pod č. j. 24624/2020-921 ze dne 21. 10. 2020. 

(6)  Třetí změna předpisu nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení. 

prof. Dr. Ing. Jan Mareš 
rektor  
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Poplatky ve studijních programech akreditovaných v cizím jazyce 

Agronomická fakulta  

 

Typ 

studijního 

programu  

Název studijního programu  Poplatek  

NM Agricultural Specialization  80 000 Kč 

NM  General Agriculture 80 000 Kč  

D Animal Production  80 000 Kč 

D Applied and Landscape Ecology 80 000 Kč 

D Applied Bioclimatology 80 000 Kč 

D Applied Zoology 80 000 Kč 

D Biological Chemistry  80 000 Kč 

D Molecular Biology, Genetics and Physiology of 
Animals 

80 000 Kč 

D Molecular Physiology, Genetics and 
Biotechnology of Plants   80 000 Kč 

D Special Plant Production  80 000 Kč 

  
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií  
 

Typ  

studijního 

programu  

Název studijního programu  Poplatek  

Bc. Regional Development  65 000 Kč 

Bc. International Territorial Studies  65 000 Kč 

NM Regional Development  65 000 Kč 

NM International Territorial Studies  65 000 Kč 

 
Lesnická a dřevařská fakulta  

 

Typ 

studijního 

programu  

Název studijního programu  Poplatek  

NM  European Forestry  N 4158 20 000 Kč  

NM European Forestry  N0821A160002 65 000 Kč 

D Botany  5 000 Kč  

D Landscape Engineering  5 000 Kč  

D Forest Phytology 5 000 Kč 

D Wood Material Engineering 5 000 Kč 

D Forest Pathology and Mycology 5 000 Kč 

D Forest Management 5 000 Kč 
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Provozně ekonomická fakulta  

 

Typ 

studijního 

programu  

Název studijního programu  Poplatek  

Bc. Economics and Management  65 000 Kč 

NM Economics and Management  65 000 Kč 

NM System Engineering and Informatics  65 000 Kč 

NM Open Informatics 65 000 Kč 

D Economic Policy and Administration  65 000 Kč 

D Economics and Management 65 000 Kč 

D System Engineering and Informatics  65 000 Kč 

 

Zahradnická fakulta  

 

Typ 

studijního 

programu  

Název studijního programu  Poplatek  

NM Horticultural Engineering*)  0 Kč 

D Horticultural Engineering  80 000 Kč 

D European Horticulture*) 0 Kč 

D Ph.D. in Horticulture 80 000 Kč 
 

*) studijní program realizovaný ve spolupráci se zahraničními univerzitami  

Typ studijního programu: 

Bc.  bakalářský 
NM navazující magisterský 
D doktorský 
 


