NAŘÍZENÍ DĚKANA
č. 4/2020
Nařízení děkana č. 4/2020
Stanovení výše poplatku za studium v cizím jazyce na Fakultě lesnické
a dřevařské pro akademický rok 2020/2021
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení děkana je platné pro Fakultu lesnickou a dřevařskou (dále jen „fakulta“) České
zemědělské univerzity v Praze (dále jen „ČZU“) a stanovuje výši poplatku za studium v cizím
jazyce pro akademický rok 2020/2021.
(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/oboru uskutečňovaném v cizím jazyce podle
§ 58 odst. 4 zákona (dále jen „poplatek za studium v cizím jazyce“) takto:

Typ studijního programu

Výše poplatku v Kč za každý započatý rok studia

Bakalářské studijní programy

80 000 Kč

Magisterské studijní programy

15 000 Kč

Doktorské studijní programy

0 Kč

(2) Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium v cizím jazyce podle odst. 1 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.
(3) 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.
(4) Další podrobnosti k řízení o vyměření poplatku za studium v cizím jazyce a úhradám poplatku
stanoví právní předpisy, čl. 25 Statutu ČZU a interní předpis ČZU ke stanovení poplatků spojených
se studiem a výše úhrad za administrativně-správní úkony a služby vydaný rektorem.
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Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení bylo projednáno v kolegiu rektora ČZU dne 3. 2. 2020.
(2) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových
stránek ČZU.

V Praze 14. února 2020

prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.,
děkan
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Decree of the Dean No. 4/2020
Determination of the tuition fee amount for study in a foreign language at
Faculty of Forestry and Wood Sciences for the 2020/2021 academic year

UNOFFICIAL TRANSLATION
Article 1

Introductory Provisions
(1) This Decree of the Dean is valid for Faculty of Forestry and Wood Sciences (hereinafter the
“faculty”) of the Czech University of Life Sciences Prague (hereinafter “CULS”), and it determines
the fee amount for study in a foreign language for the 2020/2021 academic year.
(2) This Decree is prepared in particular in accordance with Act No. 111/1998 Coll., on Higher
Education Institutions, as amended (hereinafter the “Act”), and in accordance with Article 25 of
the Statute of the Czech University of Life Sciences Prague (hereinafter the “Statute”).

Article 2
Determination of the tuition fee amount for study in a foreign language
(1) The fee amount for study in a programme of study/field in a foreign language pursuant to Section
58, paragraph 4 of the Act (hereinafter the “fee for study in a foreign language”) is as follows:
Type of programme of study

Fee amount in CZK for each commenced year
of study

Bachelor‘s

80 000 CZK

Master‘s

15 000 CZK

PhD

0 CZK

(2) The decision on assessment of the fee for study in a foreign language pursuant to paragraph 1 of
this Article shall be issued by the Dean or his authorized Vice Dean of the faculty, and the fee shall
be due before the date of registration for study, or before the date of registration for study in a
higher year.
(3) The Dean or his authorized Vice Dean may decrease the fee amount to the level of the fee amount
that was valid in the academic year in which the student registered for study. In accordance with
Section 68, paragraph 3 of the Act, the issuing of a decision pursuant to this paragraph is the first
act in the proceedings.

(4) Other details regarding the proceedings on assessment of the fee pursuant to for study in a foreign
language, as well as payment of the fee, shall be determined by legal regulations, Article 25 of the
CULS Statute, and by an Internal Regulation of CULS for determining the fee associated with study
and the amount of the payments for administrative acts and services issued by the Rector.

Article 3
Closing Provisions
(1) This Decree was discussed by the CULS Rector’s Advisory Board on February 3, 2020.
(2) This Decree shall become valid and effective on the date it is published in the public part of the
CULS website.

In Prague, February 14, 2020

prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
Dean

