NAŘÍZENÍ
DĚKANA
FAKULTY
TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Č. 3/2019

Stanovení výše poplatku za studium v cizím jazyce na
Fakultě tropického zemědělství
Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení děkana je platné pro Fakultu tropického zemědělství (dále jen „fakulta“) České
zemědělské univerzity v Praze (dále jen „ČZU“) a stanovuje výši poplatku za studium v cizím
jazyce.
(2) Toto nařízení je zpracováno zejména v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a čl. 25 Statutu České zemědělské univerzity
v Praze (dále jen „Statut“).

Článek 2
Stanovení výše poplatku za studium v cizím jazyce
(1) Výše poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58
odst. 4 zákona (dále jen „poplatek za studium v cizím jazyce“) je stanovena s přihlédnutím
zejména k ekonomické náročnosti studia, nákladům na zajištění kvality studia a aktuální situaci
v obdobné oblasti vzdělávání takto:

Typ studijního
programu

bakalářský

magisterský

Platnost pro studijní program

International Cooperation in Agriculture
and Rural Development
Všechny navazující magisterské studijní
programy uskutečňované v cizím jazyce
kromě programu Tropical Farming
Systems

Výše poplatku v Kč
za každý započatý
rok studia
7 000

5 000

magisterský

Tropical Farming Systems

40 000

doktorský

Všechny doktorské studijní programy
uskutečňované v cizím jazyce kromě

5 000
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programu Agriculture in Tropics and
Subtropics
doktorský

Agriculture in Tropics and Subtropics

80 000

(2) Výše poplatku pro studenty, kteří studují v bakalářském studijním programu International
Cooperation in Agriculture and Rural Development již 5-tým rokem, se tento poplatek navyšuje
na 40 000 Kč za každý započatý rok studia. Do této doby se počítá i studium v jiných bakalářských
programech v ČR, jejichž studium bylo ukončeno jinak než řádně.
(3) Výše poplatku pro studenty, kteří studují v navazujícím magisterském studijním programu již 4tým rokem, se tento poplatek navyšuje na 40 000 Kč za každý započatý rok studia. Do této doby
se počítá i studium na jiných navazujících magisterských programech v ČR, jejichž studium bylo
ukončeno jinak než řádně.
(4) Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium v cizím jazyce podle odst. 1, 2 a 3 tohoto článku
vydává děkan nebo jím pověřený proděkan fakulty a poplatek je splatný přede dnem zápisu do
studia nebo přede dnem zápisu do studia vyššího ročníku. Poplatek za studium v cizím jazyce je
nevratný.
(5) Při platbě poplatku za studium v cizím jazyce student musí správně vyplnit specifický a variabilní
symbol platby podle údajů uvedených v Univerzitním Informačním Systému. Bankovní poplatky
hradí student.
(6) Děkan nebo jím pověřený proděkan může výši poplatku snížit až na úroveň výše poplatku, která
byla platná v akademickém roce, ve kterém byl student zapsán ke studiu. Vydání rozhodnutí
podle tohoto odstavce je v souladu s § 68 odst. 3 zákona prvním úkonem v řízení.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení bylo projednáno v kolegiu děkana FTZ dne 10. 4. 2019.
(2) Toto nařízení bylo schváleno Akademickým senátem FTZ dne 24. 4. 2019.
(3) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.
V Praze dne 24.4.2019

doc. Ing. Jan Banout, Ph.D., v. r.

děkan FTZ
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