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OPATŘENÍ č. 5/2020  
FARMACEUTICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY  

 
Poplatky za rigorózní řízení  

 
(ve znění účinném od 9.2.2020) 

 
Podle § 46 odst. 5 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“) a v souladu se Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity (dále jen 
„SZŘ“), vydávám toto opatření: 

 

Článek 1 
Základní poplatky v českém a anglickém programu 

(1) V souladu s § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách fixní náklady fakulty za úkony 
spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce v českém jazyce a s konáním 
této zkoušky činí 8 700 Kč, v anglickém jazyce 1 900 EUR. Tento základní poplatek 
zahrnuje administraci rigorózního řízení, úvodní konzultaci s předsedou komise pro 
rigorózní zkoušku, zajištění státní rigorózní zkoušky, zajištění oponentů a obhajobu 
rigorózní práce, uspořádání slavnostní promoce. 

(2) Uchazeči, kteří požadují odborného konzultanta, uhradí nad rámec základního 
poplatku za konzultace v českém jazyce 6 000 Kč a 500 EUR za konzultace 
v anglickém jazyce. V rámci poplatku jsou zahrnuté konzultace s vybraným 
odborníkem v dané oblasti a závěrečná revize rigorózní práce před jejím odevzdáním.  

(3) Uchazečům, kteří požadují odborného konzultanta a současně využití přístrojového 
a laboratorního vybavení, uhradí nad rámec základního poplatku za konzultace a 
vedení v laboratoři v českém jazyce 12 000 Kč a 1 000 EUR v anglickém jazyce. 
V rámci poplatku dostane uchazeč nejen možnost využít pro svůj výzkum přístroje a 
laboratoře fakulty, ale také odborné vedení v rámci experimentální i teoretické části 
práce včetně závěrečné revize práce před jejím odevzdáním.  

(4) Poplatek při konání opakované rigorózní zkoušky nebo její části v českém jazyce 
činí 2 000 Kč. V anglickém jazyce pak 200 EUR. Poplatek za opravný termín je nutné 
uhradit nejpozději 7 pracovních dnů před stanoveným termínem opravné rigorózní 
zkoušky na základě faktury vystavené Ekonomickým oddělením Farmaceutické fakulty. 

(5) Poplatky je možné uhradit prostřednictvím Obchodního centra v Informačním 
systému Masarykovy univerzity.  
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Článek 2 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

 

(1) Toto opatření zrušuje Opatření Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity č. 
5/2020 – Poplatky za rigorózní řízení, ze dne 24. září 2020, účinné od 24. září 
2020. 

(2) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.  
(3) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 9. února 2021. 

 

 
V Brně dne 9.2.2021. 

 
 
 
 

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA 
     děkanka FaF MU 
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