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Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek 

přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů, oborů a 
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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Tento dodatek je vydán v souvislosti s opatřeními souvisejícími s nouzovým stavem vyhlášeným 
dne 12. března 2020 a v souladu se zněním zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro 
vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely 
dalších zákonů (dále jen „Zákon“)  a doplňuje podmínky přijímacích zkoušek a zápisů stanovených 
Nařízením děkana FLD č. 12/2019 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení 
podmínek přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů, oborů a 
specializací FLD pro akademický rok 2020/2021 (dále jen „Nařízení“). 

 

Článek 2 

Průběh a podmínky přijímacích zkoušek  

(1) Termíny přijímacích zkoušek: řádný termín 8. – 12. června 2020, náhradní termíny 20. července 
2020, 25. – 26. srpna 2020. O náhradní termín může uchazeč požádat e-mailem na adresu 
infoprihlasky@fld.czu.cz. 

(2) V souladu s § 3 Zákona bude přijímací zkouška z češtiny formou pohovoru realizována distanční 
formou prostřednictvím elektronických médií (např. systém Skype, Teams) v termínech 
uvedených v odst. 1. O způsobu ověřování budou uchazeči s předstihem informováni 
prostřednictvím pozvánky k přijímací zkoušce v elektronické přihlášce a e-mailem. 

(3) Přijímací zkouška do programů vyučovaných v angličtině proběhne v souladu s § 3 Zákona 
v termínech uvedených v odst. 1. Pohovory v angličtině budou realizovány distanční formou 
prostřednictvím elektronických médií (např. systém Skype, Teams) v termínech uvedených v odst. 
1. O způsobu ověřování budou uchazeči s předstihem informováni prostřednictvím pozvánky 
k přijímací zkoušce v elektronické přihlášce a e-mailem.  

(4) Děkan může rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky z matematiky ve studijním programu 
Forestry. Ustanovení o možnosti prominutí přijímací zkoušky podle čl. 3, odst. 3. a 4. Nařízení 
zůstávají nedotčena. 

 

Článek 3 

Přijetí a zápis do studia 

(1) Přijetí a zápis do studia budou realizovány v souladu s čl. 3 odst. 8 Nařízení. 

(2) V souladu s § 4 Zákona bude podmíněně přijat a zapsán ke studiu uchazeč, který splnil ostatní 

podmínky přijetí ke studiu ve studijním programu, nemůže-li předložit doklad prokazující splnění 

podmínky dosažení požadovaného předchozího vzdělání podle čl. 3 odst. 8. Nařízení. 
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(3) Podmíněné přijetí a zápis do studia proběhne 17. září 2020. O podmíněný zápis do studia musí 

uchazeč požádat v termínu 1. – 10. září 2020 e-mailem zaslaným na adresu 

infoprihlasky@fld.czu.cz. 

(4) Pokud podmíněně zapsaný student nepředloží doklad o dosaženém vzdělání podle § 48 odst. 1 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 45 dnů po začátku akademického roku 

2020/2021, pozbude po uplynutí této lhůty přijetí ke studiu a zápis do studia platnosti a účinnosti 

a takový student se považuje za osobu, která nebyla ke studiu zapsána. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových 
stránek ČZU. 

 

 

V Praze 25. května 2020 

 

 prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., v. r. 

 děkan 

 

 

 

Tento dokument byl schválen Akademickým senátem FLD 23. května 2020. 


