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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 

Příjímací řízení na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze se řídí ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „zákon o vysokých školách“), Statutem České zemědělské univerzity v Praze, v platném znění (dále 
jen „Statut ČZU“), tímto nařízením a ostatními předpisy ČZU a FLD. 
 
 

Článek 2 
 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů pro akademický rok 2020/2021 

 
1) Bakalářské studijní programy - prezenční forma: 

a) program Lesnictví, obor Provoz a řízení myslivosti 70  
b) program Lesnictví, specializace Ochrana a pěstování lesních ekosystémů 350 
c) program Lesnictví, specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství 110 
d) program Dřevařství, specializace Zpracování dřeva 80 
e) program Dřevařství, specializace Podnikání ve dřevozpracujícím  
a nábytkářském průmyslu 40  
f) program Systémová arboristika 60  
g) program Konzervace přírodnin a taxidermie 20  
h) program Forestry, specializace Forest Ecosystems Protection and Silviculture 
(vyučován v angličtině) 15  

 
2) Bakalářské studijní programy – kombinovaná forma: 

a) program Lesnictví, obor Provoz a řízení myslivosti 70 
b) program Lesnictví, specializace Ochrana a pěstování lesních ekosystémů 110 
c) program Lesnictví, specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství 50  

 
3) Magisterské studijní programy - prezenční forma: 

a) program Lesní inženýrství, obor Lesní inženýrství 120  
b) program Dřevařské inženýrství 60  
c) program Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva  60  
d) program Tropical Forestry and Agroforestry (vyučován v angličtině) 15  
e) program Forestry, Water and Landscape Management (vyučován v angličtině) 15 

 
4) Magisterské studijní programy - kombinovaná forma: 

a) program Lesní inženýrství, obor Lesní inženýrství 100  
b) program Dřevařské inženýrství 60  
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Článek 3 

Stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů, oborů 
a specializací na FLD pro akademický rok 2020/2021 

 
1) Podání přihlášky ke studiu a přílohy přihlášky: 

- Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky ke studiu v termínu 17. prosince 2019 až 
17. dubna 2020, v případě podávání přihlášky na více programů, oborů nebo specializací pro každý program, 
obor a specializaci samostatně.  

- Přihlášku může podat uchazeč pouze elektronickou formou, a to na webové adrese https://is.czu.cz/prihlaska. 

- Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 

• výše poplatku: 500 Kč za každou podanou přihlášku (poplatek je v kterékoliv fázi přijímacího řízení 
nevratný), 

• termín pro uhrazení poplatku je shodný s termínem pro podání přihlášky, 

• způsob uhrazení poplatku: on-line platební kartou, převodem z bankovního účtu (platební údaje 
v čl. 3 odst. 10. tohoto nařízení) nebo uhrazením v pokladně ČZU. 

- Uchazeči o studium oboru Lesní inženýrství a programů Dřevařské inženýrství a Dřevěné konstrukce a stavby 
na bázi dřeva, kteří žádají o prominutí přijímacích zkoušek dle čl. 3 odst. 4 tohoto nařízení, doručí v termínu 
pro podávání přihlášek na adresu studijního oddělení Fakulty lesnické a dřevařské ČZU (dále jen „FLD“) diplom 
o absolvování nebo originál potvrzení, že studují v bakalářském studijním programu nebo oboru uvedeném v 
čl. 3. odst. 4. tohoto nařízení, a to nejpozději v termínu pro podání přihlášky ke studiu. Studenti a absolventi 
FLD potvrzení neposílají. 

- Případné další dokumenty podle čl. 3. odst. 3. nebo 4. tohoto nařízení. 

- Kontaktní adresa je uvedena v čl. 3. odst. 10. tohoto nařízení. 
 
2) Otevírané programy, obory a specializace, místo výuky a předměty přijímacích zkoušek: 

Bakalářské studijní obory 
(délka studia 3 roky, Praha) 

Kód oboru 
KKOV 

Předměty přijímací zkoušky 

program Lesnictví, obor Provoz a řízení 
myslivosti 

  - prezenční studium  
  - kombinované studium  

4132R004 

Bez přijímacích zkoušek: úspěšní řešitelé SŠ 
olympiád a SOČ dle čl. 3. odst. 3. tohoto 
nařízení. 
Ostatní uchazeči: písemná zkouška z biologie. 
Cizinci absolvují pohovor v češtině podle čl. 3. 
odst. 5. tohoto nařízení. 

  

https://is.czu.cz/prihlaska
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Bakalářské studijní programy a specializace 
(délka studia 3 roky, Praha) 

Kód 
programu 

Předměty přijímací zkoušky 

program Lesnictví, specializace Ochrana a 
pěstování lesních ekosystémů 

- prezenční studium 
- kombinované studium 

B0821A160002 
Bez přijímacích zkoušek. 
Cizinci absolvují pohovor v češtině podle čl. 3. 
odst. 5. tohoto nařízení. 

program Lesnictví, specializace Ekonomika 
a řízení lesního hospodářství 

- prezenční studium 
- kombinované studium 

B0821A160002 
Bez přijímacích zkoušek. 
Cizinci absolvují pohovor v češtině podle čl. 3. 
odst. 5. tohoto nařízení. 

program Dřevařství, specializace 
Zpracování dřeva 

- prezenční studium 
B0722A160002 

Bez přijímacích zkoušek: úspěšní řešitelé SŠ 
olympiád a SOČ dle čl. 3. odst. 3. tohoto 
nařízení. 
Ostatní uchazeči: písemná zkouška 
z matematiky. 
Cizinci absolvují pohovor v češtině podle čl. 3. 
odst. 5. tohoto nařízení. 

program Dřevařství, specializace Podnikání 
ve dřevozpracujícím a nábytkářském 
průmyslu 

- prezenční studium 

B0722A160002 

Bez přijímacích zkoušek: úspěšní řešitelé SŠ 
olympiád a SOČ dle čl. 3. odst. 3. tohoto 
nařízení. 
Ostatní uchazeči: písemná zkouška 
z matematiky. 
Cizinci absolvují pohovor v češtině podle čl. 3. 
odst. 5. tohoto nařízení. 

program Systémová arboristika 
- prezenční studium 

B0821A160001 
Bez přijímacích zkoušek. 
Cizinci absolvují pohovor v češtině podle čl. 3. 
odst. 5. tohoto nařízení. 

program Konzervace přírodnin a taxidermie 
- prezenční studium 

B0888A160001 

Bez přijímacích zkoušek: úspěšní řešitelé SŠ 
olympiád a SOČ dle čl. 3. odst. 3. tohoto 
nařízení. 
Ostatní uchazeči: písemná zkouška z biologie. 
Cizinci absolvují pohovor v češtině podle čl. 3. 
odst. 5. tohoto nařízení. 

program Forestry, specializace Forest 
Ecosystems Protection and Silviculture 

- prezenční studium v angličtině 
B0821A160003 

Mathematics (písemná zkouška), 
Biology (pohovor v angličtině). 

 

Magisterské studijní obory  
(délka studia 2 roky, Praha) 

Kód oboru 
KKOV 

Předměty přijímací zkoušky 

program Lesní inženýrství, obor  Lesní   
inženýrství 

- prezenční studium  
- kombinované studium  

4107T003 

Bez přijímacích zkoušek: absolventi 
bakalářského studijního oboru podle čl. 3. odst. 
4. tohoto nařízení. 

Ostatní uchazeči - souhrnná písemná zkouška z: 
  - Hospodářská úprava lesů, 
  - Ekonomika LH, 
  - Ekologie lesa a lesnická typologie. 
Cizinci absolvují pohovor v češtině podle čl. 3. 
odst. 5. tohoto nařízení. 

  

http://wwwold.fle.czu.cz/~web/studium/FLD/prijimaci_rizeni/Studijni_materialy_pro_LI/Hospodarska_uprava_lesu
http://wwwold.fle.czu.cz/~web/studium/FLD/prijimaci_rizeni/Studijni_materialy_pro_LI/Rizeni_LH
http://wwwold.fle.czu.cz/~web/studium/FLD/prijimaci_rizeni/Studijni_materialy_pro_LI/Ekologie_lesa_+_Lesnicka_typologie
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Magisterské studijní programy  
a specializace 

(délka studia 2 roky, Praha) 

Kód 
programu 

Předměty přijímací zkoušky 

program Dřevařské inženýrství 
- prezenční studium 
- kombinované studium 

N0722A160002 

Bez přijímacích zkoušek: absolventi 
bakalářského studijního programu nebo oboru 
podle čl. 3. odst. 4. tohoto nařízení. 

Ostatní uchazeči - souhrnná písemná zkouška z: 
  - Nauka o dřevě, 
  - Pružnost a pevnost, 
  - Dřevěné konstrukce. 
Cizinci absolvují pohovor v češtině podle čl. 3. 
odst. 5. tohoto nařízení. 

program Dřevěné konstrukce a stavby na 
bázi dřeva 

- prezenční studium 
 

N0732A160001 

Bez přijímacích zkoušek: absolventi 
bakalářského studijního programu nebo oboru 
podle čl. 3. odst. 4. tohoto nařízení. 

Ostatní uchazeči - souhrnná písemná zkouška z: 
  - Matematika 
Cizinci absolvují pohovor v češtině podle čl. 3. 
odst. 5. tohoto nařízení. 
 

program Tropical Forestry and 
Agroforestry 

- prezenční studium v angličtině 
4107T015 Biology (pohovor v angličtině) 

program Forestry, Water and Landscape 
Management 

- prezenční studium v angličtině 
 Forest Ecology (pohovor v angličtině) 

 
 
3) Prominutí přijímacích zkoušek do bakalářských programů: 
Přijímací zkoušky budou prominuty uchazečům o studium v bakalářských studijních programech, oborech a 
specializacích vyučovaných v češtině, kteří byli úspěšnými řešiteli národního kola nebo krajského kola 
středoškolské olympiády nebo středoškolské odborné činnosti akreditované MŠMT (dle směrnice rektora - 
Podpora talentovaných uchazečů o studium na ČZU), což je třeba doložit originálem nebo ověřenou kopií 
diplomu nebo potvrzením o umístění nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Podle pravidel uvedených ve 
zmiňované směrnici rektora se posuzuje také účast v soutěži Young People in European Forests (YPEF). 
 
Povinnost složit přijímací zkoušku z češtiny podle čl. 3. odst. 5. tohoto nařízení zůstává nedotčena. 
 
Děkan může rozhodnout o prominutí přijímacích zkoušek ve všech nebo vybraných studijních programech, 
specializacích nebo oborech vyučovaných v češtině, mimo pohovorů v češtině pro cizince podle čl. 3. odst. 5. 
tohoto nařízení. 
 
4) Prominutí přijímacích zkoušek do magisterských programů: 

U uchazeče o studium studijního oboru Lesní inženýrství nebo studijních programů Dřevařské inženýrství a 
Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva, který absolvoval nebo studuje v posledním ročníku bakalářského 
programu nebo oboru uvedeného níže, bude považováno za prokázané, že nabyl dostatečných znalostí a má 
dostatečné schopnosti na to, aby byl přijat ke studiu. Tomuto uchazeči budou přijímací zkoušky prominuty, 
pokud nejpozději v termínu pro podání přihlášky ke studiu doloží diplom nebo originál potvrzení, že absolvoval 
nebo studuje v posledním ročníku níže uvedeného bakalářského studijního programu nebo oboru. Student 
nebo absolvent FLD potvrzení nezasílá. Povinnost složit přijímací zkoušku z češtiny podle čl. 3. odst. 5. tohoto 
nařízení zůstává nedotčena. 
 
  

http://wwwold.fle.czu.cz/~web/studium/FLD/prijimaci_rizeni/Studijni_materialy_pro_LI/Hospodarska_uprava_lesu
http://wwwold.fle.czu.cz/~web/studium/FLD/prijimaci_rizeni/Studijni_materialy_pro_LI/Rizeni_LH
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Pro obor Lesní inženýrství se jedná o bakalářské programy a obory:  

-          Lesnictví, 

-          Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství, 

-          Provoz a řízení myslivosti, 

-          Konzervace přírodnin a taxidermie, 

-          Aplikovaná ekologie, 

-          Aplikovaná zoológia a poľovníctvo, 

-          Arboristika, 
-     Arboristika a komunálne lesníctvo, 

-          Ekologie a ochrana životního prostředí, 

-          Environmentální inženýrství, 

-          Geodézie a kartografie a geoinformatika, 

-          Geodézie a kartografie, 
-          Geografie a kartografie, 

-          Hospodaření s přírodními zdroji, 

-          Inženýrství ochrany životního prostředí, 

-          Inženýrství životního prostředí, 

-          Krajinářská architektura, 

-          Krajinářství, 

-          Krajinné vodní hospodářství, 

-          Lesníctvo, 

-          Ochrana a tvorba krajiny, 

-          Ochrana a tvorba životního prostředí, 

-          Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů, 

-          Ochrana životního prostředí, 

-          Péče o životní prostředí, 

-          Produkční a okrasné zahradnictví, 

-          Správa zeleně, 

-          Technika tvorby a ochrany životního prostředí, 

-          Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině, 

-          Udržitelné využívání přírodních zdrojů, 

-          Územní plánování, 

-          Zahradní a krajinářská architektura, 

-          Zahradní a krajinářské realizace, 

-          Zahradní a krajinářské úpravy, 

-          Zahradnictví. 
 

Pro studijní programy Dřevařské inženýrství a Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva se jedná 

o bakalářské programy nebo obory:  

-          Dřevařství, 

-          Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, 

-          Architektura a stavitelství, 

-          Architektura a urbanismus, 

-          Architektura, 
-          Architektura pozemních staveb, 

-          Design nábytku, 

-          Dizajn nábytku a interiéru, 
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-          Drevárstvo, 

-          Drevené stavby, 

-          Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu, 

-          Konstrukce pozemních staveb, 

-          Konstrukce staveb, 

-          Konstrukce strojů a zařízení, 
-          Konštrukcia drevených stavieb a nábytku, 

-          Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov, 

-          Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby, 

-          Pozemní stavby, 

-          Požární bezpečnost staveb, 

-          Protipožiarna ochrana a bezpečnosť, 

-          Spracovanie dreva, 

-          Stavby na bázi dřeva, 

-          Stavebně materiálové inženýrství. 

-          Stavitelství, 

-          Tvorba a konštrukcia nábytku, 

-          Tvorba a výroba nábytku. 

 

 
Děkan může rozhodnout o prominutí přijímacích zkoušek ve všech nebo vybraných studijních programech, 
specializacích nebo oborech vyučovaných v češtině, mimo pohovorů v češtině pro cizince podle čl. 3. odst. 5. 
tohoto nařízení.  
Děkan může rozhodnout o prominutí přijímacích zkoušek uchazečům, kteří budou přijímáni na základě 
mezivládních dohod (tzv. „vládní stipendisté“) a uchazečům, kteří budou přijímáni na základě dohody mezi ČZU 
a zahraniční univerzitou do tzv. Double – degree programů, pokud již jsou studenty zahraniční vysoké školy. 
 
5) Studium cizinců na FLD: 
Cizinci, kteří se ucházejí o studium na FLD, včetně uchazečů – cizinců, kteří mají prominuty zkoušky z předmětů 
podle čl. 3. odst. 3. nebo 4. tohoto nařízení (s výjimkou občanů Slovenské republiky a s výjimkou cizinců 
hlásících se na programy vyučované v angličtině) budou, v souladu s čl. 24. Statutu ČZU, skládat přijímací 
zkoušku z českého jazyka. Zkoušku nemusí skládat cizinci, kteří absolvovali úplné střední nebo úplné střední 
odborné vzdělání nebo absolvovali bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program vyučovaný 
v češtině. Tuto skutečnost doloží uchazeč nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Zkouška proběhne formou 
pohovoru, hodnocena bude: vyhověl plně (2 body); vyhověl částečně (1 bod); nevyhověl (0 bodů). Pokud 
uchazeč získá z pohovoru v češtině 0 bodů, nebude přijat ke studiu, bez ohledu na výsledek zkoušky z ostatních 
předmětů, jsou-li předepsány. Uchazečům, kteří neskládají přijímací zkoušku z češtiny podle tohoto odstavce, 
bude z pohovoru v češtině automaticky udělen nejvyšší možný počet bodů. 
 
6) Přijímací zkoušky: 
Cílem přijímací zkoušky je ověření předpokladů ke studiu z hlediska schopností a znalostí uchazeče. 
Zkoušky do bakalářského oboru Provoz a řízení myslivosti a studijních programů, kde je přijímací zkouška 
z biologie, budou probíhat na úrovni učiva gymnázia mimo biologie člověka. Přijímací zkoušky z matematiky do 
bakalářských programů budou probíhat na úrovni učiva gymnázií. Zkoušky do magisterských programů budou 
v rozsahu učiva bakalářského stupně studia předmětů uvedených v čl. 3 odst. 2. tohoto nařízení. Tematické 
okruhy přijímacích zkoušek budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek www.fld.czu.cz. 
Na vypracování písemné zkoušky z každého předmětu má uchazeč 60 minut. Uchazeč může během přijímací 
zkoušky používat pouze zadání a pomůcky předané přijímací komisí před zahájením zkoušky z daného 
předmětu a psací potřeby.  
Pohovor v češtině a pohovor v angličtině probíhá po dobu potřebnou k ověření znalostí. Délku pohovoru určuje 
přijímací komise. 

http://www.fld.czu.cz/
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Uchazeč může z každého předmětu a pohovoru v angličtině získat max. 50 bodů. Uchazeč, který z pohovoru 
v angličtině získá méně než 25 bodů, nebude přijat ke studiu. Pohovor v češtině je hodnocen podle čl. 3 odst. 
5. tohoto nařízení. 
Uchazeči budou přijati podle bodového pořadí za všechny předměty vč. pohovoru v češtině do naplnění 
stanovených maximálních počtů v jednotlivých oborech, programech a specializacích. 
Uchazeč může požádat o uznání výsledku předmětu přijímací zkoušky na jiný obor, program nebo specializaci, 
pokud je tento předmět pro daný obor, program nebo specializaci předepsán. 
 
O přijetí uchazečů rozhodne hlavní přijímací komise, která bude pracovat ve složení: 
Předseda: děkan FLD. 
Členové: proděkan pro vzdělávání a hodnocení kvality FLD, předseda akademického senátu FLD, vedoucí 
studijního oddělení FLD. 
Zasedání hlavní přijímací komise proběhne do 3 dnů po náhradním termínu přijímacích zkoušek. 
 
7) Termíny přijímacích zkoušek:  
Uchazeči budou skládat přijímací zkoušky v termínu 8. – 12. června 2020 z předmětů uvedených v čl. 3. odst. 
2. tohoto nařízení. Uchazeč může ze závažných (např. zdravotních) důvodů požádat o náhradní termín 
přijímacích zkoušek, který se bude konat 16. června 2020.  
Ve výše uvedených termínech budou skládat zkoušku z českého jazyka také cizinci dle čl. 3. odst. 5. tohoto 
nařízení. 
Děkan může stanovit jiný termín pro konání přijímacích zkoušek do programů vyučovaných v angličtině. 
K přijímacím zkouškám budou uchazeči pozváni prostřednictvím informačního systému 
https://is.czu.cz/prihlaska.  
Pro komunikaci s uchazečem po celou dobu přijímacího řízení bude využívána také e-mailová adresa, kterou 
uchazeč zadá při registraci přihlášky. Uchazeč je zodpovědný za její funkčnost. 
  
8) Přijetí a zápis do studia:  
Uchazeči, kterým bude prominuta přijímací zkouška a uchazeči, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku, budou 
prostřednictvím elektronického informačního systému https://is.czu.cz/prihlaska nebo prostřednictvím 
webových stránek www.fld.czu.cz pozváni k zápisu do studia, kde proběhne kontrola plnění podmínek 
uvedených v § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách (dosažení úplného středního nebo úplného středního 
odborného vzdělání pro uchazeče o studium v bakalářských programech, oborech nebo specializacích, 
absolvování studia v bakalářském nebo vyšším stupni studia pro uchazeče o studium v magisterských 
programech, oborech nebo specializacích, přičemž pokud bylo toto vzdělání dosaženo v zahraničí, musí být 
uznáno v České republice (tzv. nostrifikace) nebo uznáno pro přijímací řízení podle směrnice rektora - 
Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání na ČZU v Praze v rámci přijímacího řízení. 
Uchazeči, kteří splní stanovené podmínky, budou přijati do studia, obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a 
následně budou zapsáni do studia. 
Termín zápisu do studia je pro uchazeče závazný. O náhradní termín zápisu do studia lze ze závažných důvodů 
požádat nejpozději do pěti dnů po termínu zápisu, na který byl uchazeč pozván. V případě, že se uchazeč 
zapisuje na dva různé obory spadající do jednoho studijního programu, provede se zápis (z důvodu požadavků 
matriky dat studentů) v různých dnech. 
Nelze se zapsat do studia v jednom akademickém roce vícekrát do stejného studijního programu, není-li dále 
členěn na obory, do stejného oboru nebo specializace, a to ani v různé formě studia nebo různé jazykové 
mutaci studijního programu, oboru nebo specializace.  
Uchazeč, který již na FLD studuje ve stejném programu nebo oboru na který se hlásí, bude do tohoto programu 
nebo oboru opětovně zapsán až po ukončení již probíhajícího studia tohoto programu nebo oboru, a to 
i v případě, že by se jednalo o různou formu studia nebo různou jazykovou mutaci programu nebo oboru. 
V případě vážných (např. zdravotních) důvodů může být uchazeč u zápisu do studia zastoupen jinou osobou 
způsobilou k právním úkonům, a to pouze na základě úředně ověřené plné moci. 
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9) Podpora talentovaných uchazečů: 
Nově přijímaní talentovaní uchazeči budou podpořeni v souladu se směrnicí rektora - Podpora talentovaných 
uchazečů o studium na ČZU, v platném znění. 
 

10) Kontaktní údaje: 
Adresa: 

Česká zemědělská univerzita v Praze 
 Fakulta lesnická a dřevařská 
 Studijní oddělení 
 Kamýcká 129 
 165 00 Praha - Suchdol 
 
Bankovní účet: 
 Číslo účtu: 500022222/0800 
 Variabilní symbol:  4375000120 
 Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky 
 
11) Poplatek za studium v cizím jazyce: 
V souladu s § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách a čl. 25 Statutu ČZU je studium uskutečňované v cizím jazyce 
zpoplatněno. Výši poplatku stanovuje pro jednotlivé studijní programy a obory Nařízení děkana č. 3/2018. 
Poplatek za 1. rok je splatný do dne zápisu do studia, v dalších letech studia vždy před zápisem do vyššího 
ročníku. Bez uhrazení tohoto poplatku nelze provést zápis. 
 
12) Doplňující přijímací řízení: 
V případě nenaplnění maximálních stanovených počtů může děkan fakulty rozhodnout o prodloužení termínu 
přijímání přihlášek pro všechny nebo vybrané programy, obory nebo specializace formou 2. etapy přijímacího 
řízení. Termíny pro podávání přihlášek do jednotlivých programů, oborů nebo specializací se mohou lišit. 
Termín přijímacích zkoušek a zápisů do studia pro uchazeče, kteří podají přihlášku ve 2. etapě přijímacího řízení, 
bude stanoven děkanem. Termíny přijímacích zkoušek a zápisů do studia uchazečů, kteří podají přihlášku do 
17. dubna 2020, tím nejsou dotčeny. 
 
 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

 
Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek ČZU. 
 
 
 
V Praze dne 16. prosince 2019 
 
 
 
 prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., v. r. 
 děkan 
 
 
 
 
Tento dokument byl schválen Akademickým senátem FLD dne 16. prosince 2019. 


