
ROZHODNUTÍ REKTORA Č. 13/2012 

 

 

 

POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM 
 

 

Ve smyslu § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách v platném znění, 

a článku 13 odst. 2 Statutu VUT v Brně v platném znění a po projednání v AS VUT v Brně  

 

s t a n o v u j i 

 

poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením na VUT v Brně pro akademický rok 2013/14 při 

podání přihlášky ke studiu v bakalářském studijním programu ve výši:  

 

 550,-- Kč při podání přihlášky v papírové formě a její platbě (složení či zaslání) na bankovní 

účet součásti VUT v Brně, jenž je uveden v příslušné vnitřní normě dané součásti,  

 400,-- Kč při podání elektronické přihlášky a její platbě na území České republiky na účet 

VUT v Brně číslo 27-7495740247/0100,  

 16,-- € při podání elektronické přihlášky a její platbě na území  

o Slovenské republiky na účet VUT v Brně číslo 25695603/7500, Československá obchod-

ná banka, a. s.,  

o ostatních států na účet VUT v Brně číslo 25695603/7500, Československá obchodná 

banka, a. s., IBAN: SK 45 7500 0000 0000 2569 5603, SWIFT (BIC) CEKOSKBX, ná-

zev účtu: Vysoké učení technické v Brně. 

 

Při úhradě elektronické přihlášky je uchazeč povinen vyplnit variabilní symbol a specifický 

symbol podle pokynů elektronické přihlášky.  

 

Stanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením na VUT v Brně pro akademický rok 

2012/13 ve smyslu § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách v platném 

znění, a článku 13 odst. 2 Statutu VUT v Brně v platném znění v navazujícím magisterském stu-

dijním programu a doktorském studijním programu dávám do kompetence děkana fakulty. Po-

platek nepřesáhne výši stanovenou při podání přihlášky ke studiu v bakalářském studijním pro-

gramu. 

 

 

 

 

V Brně 10. května 2012     

 

Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. 

 

 

 

 

 


