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Rozhodnutí rektora č. 5/2012 
     

Stanovení poplatků spojených se studiem a stanovení výše úhrad  
za poskytnuté služby studentům a některým dalším osobám  

pro akademický rok 2012/2013 
 

1. V souladu s § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů, (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon o VŠ) a čl. 35 Statutu VFU Brno stanovuji pro 
akademický rok 2012/2013 následující sazby poplatků spojených se studiem: 

a) Poplatek spojený s přijímacím řízením pro uchazeče o český studijní program 

aa) na Fakultě veterinárního lékařství  

 - listinná přihláška                  500 Kč 

 - elektronická přihláška                 500 Kč 

ab) na Fakultě veterinární hygieny a ekologie 

 - pouze elektronická přihláška                500 Kč 

ac) na Farmaceutické fakultě 

 - pouze elektronická přihláška                500 Kč 

 

b)  Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden 
rok v bakalářském, navazujícím magisterském nebo magisterském studijním programu, činí 
poplatek za každých dalších započatých šest měsíců                                              10.000 Kč 

c) Studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším 
bakalářském nebo dalším magisterském studijním programu, činí poplatek za každý další započatý 
jeden rok studia                                                                               2.800 Kč  

d) Pokud celková doba dalšího studia překročí standardní dobu studia, poplatek za studium se 
stanovuje podle odstavce 1 b).  

e) Výpočet proveden ze základu 2.801 Kč stanoveného dle ust. § 58 odst. 2 zákona přípisem MŠMT 
ČR č. j. 2385/2012-33 ze dne 25. ledna 2012. 

f) Splatnost poplatků dle odst. 1, písm. a) je oprávněn svým rozhodnutím stanovit děkan fakulty 
v souladu s čl. 35 Statutu VFU Brno.  
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g) Splatnost poplatků dle odst. 1 b) až d) stanovuji v souladu s čl. 35 odst. 10 Statutu VFU Brno 
alespoň 90 dnů od vydání rozhodnutí o poplatkové povinnosti studenta děkanem příslušné fakulty. 

2.  V souladu s § 58 zákona o VŠ a čl. 35 Statutu VFU Brno stanovuji pro akademický rok 2012/2013 
následující: 

a) Roční poplatek za studium v magisterském studijním programu v anglickém jazyce na  
Fakultě veterinárního lékařství činí 

- pro studenty přijaté v akademickém roce 2005/2006                                              8.500 USD 

- pro studenty přijaté v akademickém roce 2006/2007                7.600 EUR / 9.000 USD 

- pro studenty přijaté v akademickém roce 2007/2008                        7.600 EUR / 9.000 USD 

- pro studenty přijaté v akademickém roce 2008/2009               7.600 EUR / 9.000 USD 

- pro studenty přijaté v akademickém roce 2009/2010                                              7.600 EUR 

- pro studenty přijaté v akademickém roce 2010/2011                                              7.600 EUR 

- pro studenty přijaté v akademickém roce 2011/2012                                              7.600 EUR 

- pro studenty přijaté v akademickém roce 2012/2013                                              7.600 EUR 

 

Studenti z Izraele, jimž bylo studium zprostředkováno na základě smlouvy uzavřené mezi VFU 
Brno a Dr. Arikem Alhalelem dne 8. 3. 2004, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 31. 8. 2009, a 
kteří zahájili své studium nejpozději v akademickém roce 2008/2009, jsou povinni uhradit 
poplatek za studium uvedený v odst. 2 písm. a) tohoto rozhodnutí v amerických dolarech (USD). 
Ostatní studenti z Izraele dle předchozí věty a dále studenti, jimž bylo studium zprostředkováno 
na základě jiných smluv nebo jiným způsobem, přijatí ke studiu v akademickém roce 2008/2009 
a následujících, jsou povinni uhradit poplatek za studium uvedený v tomto bodě v EUR, ostatní 
studenti dle vlastní volby v EUR nebo v USD.  

b) Roční poplatek za studium v magisterském studijním programu v anglickém jazyce na Fakultě 
veterinární hygieny a ekologie činí  

- pro  studenty přijaté v akademickém roce 2010/2011                                                       7.600 EUR 

- pro  studenty přijaté v akademickém roce 2011/2012                                                       7.600 EUR 

- pro  studenty přijaté v akademickém roce 2012/2013                                                       7.600 EUR 

c) Roční poplatek za studium v magisterském studijním programu v anglickém jazyce na 
Farmaceutické fakultě činí  

- pro studenty přijaté v akademickém roce  2010/2011                                                        6.700 EUR 

- pro studenty přijaté v akademickém roce  2011/2012                                                        6.700 EUR 

- pro  studenty přijaté v akademickém roce 2012/2013                                                        6.700 EUR 



 
 

                       
 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 

REKTORÁT 
 SEKRETARIÁT REKTORA 

 

 
 

   Palackého 1/3 ● 612 42 Brno ● + 420 541 562 001 ●  www.vfu.cz ● e-mail solcovab@vfu.cz  ● IČ 62157124 

d) Roční poplatek za studium v doktorském studijním programu v anglickém jazyce na Fakultě 
veterinárního lékařství činí 

- pro akademický rok 2010/2011                                                                                               130.000 Kč 

- pro akademický rok 2011/2012                                                                                               130.000 Kč 

- pro  akademický rok 2012/2013                                                                                              130.000 Kč 

e) Roční poplatek za studium v doktorském studijním programu v anglickém jazyce na Fakultě 
veterinární hygieny a ekologie činí 

- pro akademický rok 2010/2011                                                                                               130.000 Kč 

- pro akademický rok 2011/2012                                                                                               130.000 Kč 

- pro  akademický rok 2012/2013                                                                                                60.000 Kč 

 

f) Roční poplatek za studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu 
v anglickém jazyce na Fakultě veterinární hygieny a ekologie činí      

- pro akademický rok 2011/2012                                                                                                4.000 EUR 

- pro akademický rok 2012/2013                                                                                                4.000 EUR 

g) Termíny splatnosti a ostatní podmínky spojené s poplatkem za studium stanoví rozhodnutím 
děkan příslušné fakulty. 

h) Děkan fakulty je oprávněn svým rozhodnutím stanovit poplatek za studium dle odst. 2 písm. a), 
b), c), d), e) a f)  v souladu s čl. 35 Statutu VFU Brno odlišně.  
 
3. U prováděných administrativně-správních úkonů a služeb souvisejících s vydáváním dokladů 
podle § 57 a § 89 zákona o VŠ stanovuji pro akademický rok 2012/2013 v souladu s čl. 35 Statutu 
VFU Brno následující náhrady věcných nákladů: 

 
I. 

 
vydání nové karty ISIC 

 
230 Kč 

II. prodloužení platnosti karty ISIC (revalidační známka) 180 Kč 
III. vydání druhopisu karty ISIC (při ztrátě, zničení atd.) 300 Kč 
IV. vydání druhopisu karty ISIC (např. při změně jména, osob. čísla, fotografie) 150 Kč 
V. vydání indexu při zápisu zdarma 

VI. druhopis indexu v průběhu studia 180 Kč 
VII. uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikace) zdarma 

VIII. vydání nové karty ITIC 280 Kč 
IX. prodloužení platnosti karty ITIC (revalidační známka) 150 Kč 
X. vydání druhopisu karty ITIC (při ztrátě, zničení atd.) 300 Kč 

XI. vydání druhopisu karty ITIC (např. při změně jména, fotografie) 150 Kč 
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XII. vydání nového průkazu Student 70 Kč 
XIII. vydání druhopisu průkazu Student 70 Kč 
XIV. vydání nového průkazu Zaměstnanec 70 Kč 
XV. vydání druhopisu průkazu Zaměstnanec 70 Kč 

XVI. vydání nového průkazu Visitor – čtenářský průkaz 70 Kč 
XVII. vydání druhopisu průkazu Visitor – čtenářský průkaz 70 Kč 

 

a) Splatnost poplatků dle čl. 3, č. I. až II. a XII. až XIII. je před zápisem do studia, př. dalšího roku 
studia. Realizaci úhrady poplatku je student povinen prokázat při zápisu do studia nebo do 
dalšího roku studia příslušným dokladem, př. kopií dokladu (poštovní složenka, bankovní výpis). 

b) Splatnost poplatků dle čl. 3, č. III. až VI. je nejpozději při poskytnutí požadované služby nebo 
úkonu na studijním oddělení příslušné fakulty. Realizaci úhrady (při jiné než hotovostní úhradě 
na studijním oddělení fakulty) je student povinen prokázat příslušným dokladem, př. kopií 
dokladu (poštovní složenka, bankovní výpis). 

c) Poplatky dle čl. 3, č. VIII. až IX. a č. XIV. až XV. a náklady spojené s vydáním těchto průkazů (např. 
poplatky za čipové karty, licence ITIC, náklady spojené s tiskem průkazů) jsou hrazeny z rozpočtu 
příslušných fakult a rektorátu. 

 
d) Splatnost poplatku dle čl. 3, č. X. až XI. je nejpozději při vydání druhopisu karty ITIC hotově na 

děkanátu příslušné fakulty nebo na oddělení pro vzdělávání.  
 
e) Splatnost poplatku dle čl. 3, č. XVI. až XVII. je nejpozději při vydání průkazu hotově v knihovně 

VFU Brno.  
 
f) Ostatní podmínky spojené s poplatky dle čl. 3 může stanovit rozhodnutím děkan příslušné   

fakulty. 
 
 
 
 
 
       Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA 
                       rektor VFU Brno  
 


