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Č.j.:

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia pro akademický rok
2021/2022 na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU
v Praze
V souladu s § 49 a § 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(§ 3 a § 4 zákona č. 188/2020 Sb.), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími navazujícími
studijními předpisy, vyhlašuje Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
(dále jen FAPPZ) podmínky pro konání přijímacího řízení do bakalářského studia v českých
programech pro akademický rok 2021/2022. Obecné podmínky pro přijetí ke studiu na ČZU a
náležitosti přijímacího řízení jsou dány § 48 až 50 zákona o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a čl. 22 a 24 Statutu ČZU v
Praze.
1. Podání přihlášky ke studiu bakalářského studia
Přihlášky ke studiu v akademickém
od 22. listopadu 2020 do 31. března 2021.

roce

2021/2022

přijímá

FAPPZ

v období

Podmínkou přijetí je řádně podaná přihláška, dosažení středního vzdělání s maturitou a úspěšné
absolvování přijímací zkoušky, pokud od ní nebude upuštěno na základě důvodů uvedených v bodě 5
tohoto nařízení.
Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze formou elektronického formuláře prostřednictvím
univerzitního informačního systému České zemědělské univerzity v Praze (dále jen ČZU). Formulář se
nachází na adrese https://is.czu.cz/prihlaska. V případě zájmu o více studijních
programů/specializací se podává přihláška pro každý program/specializaci zvlášť.
Kompletně vyplněný formulář přihlášky je třeba prostřednictvím univerzitního informačního
systému podat (odkliknout) nejpozději do 31. března 2021.
Prostřednictvím adresy https://is.czu.cz/prihlaska obdrží uchazeč také veškerá další sdělení
k průběhu přijímacího řízení (např. pozvánku k přijímacímu řízení s přesným termínem a místem
konání; oznámení o výsledku, resp. splnění podmínek přijímacího řízení; pozvánku k zápisu do studia;
případně také výsledek odvolacího řízení).
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 500,- Kč a je splatný k 31. 3. 2021. Tento
poplatek je nutné uhradit za každou podanou přihlášku zvlášť, není možné jej hradit jednou
společnou platbou. Pokyny k platbě budou zobrazeny po založení přihlášky na adrese
https://is.czu.cz/prihlaska. Na stejné adrese je možné sledovat i stav úhrady poplatku. Poplatek je
nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
Pokud přihláška nebude splňovat stanovené náležitosti (nebude kompletní) nebo nebude zaplacen
poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, FAPPZ vyzve uchazeče, aby nejpozději do 10. dubna
2021 tyto nedostatky odstranil. Nebudou-li nedostatky uchazečem do stanoveného data odstraněny,
řízení ve věci přijetí ke studiu bude ukončeno.
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2. Zveřejnění informací o přijímacím řízení a o bakalářských studijních programech a specializacích
Informace o přijímacím řízení na FAPPZ pro jednotlivé akreditované bakalářské studijní programy a
jejich specializace jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty (odkaz Uchazeči o studium) na
adrese https://www.af.czu.cz/cs/r-8020-uchazeci-o-studium.
3. Podmínky přijetí do bakalářských studijních programů/specializací
• Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do
31. března 2021.
• Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou doložené úředně ověřenou kopií maturitního
vysvědčení (nebo úředně ověřenou kopií dokladu o rovnocennosti zahraničního středoškolského
vzdělání, nebo hodnocení zahraničního vzdělání uchazečů o studium v rámci přijímacího řízení na
základě směrnice rektora č. 3/2019 – viz https://www.czu.cz/en/r-9190-international-relations/r9285-general-information/r-14705-foreign-education-evaluation/foreign-educationevaluation.html) nejpozději v den zápisu do studia. Při osobní účasti u přijímacího řízení se
maturitní vysvědčení pouze předkládá.
• Úspěšné složení přijímací zkoušky je nezbytné u přijímacího řízení do následujících
programů/specializací a forem studia (P – prezenční forma, K – kombinovaná forma): Akvakultura
a péče o vodní ekosystémy (P), Chov zájmových zvířat (specializace: Chov exotických zvířat - P, K),
Kynologie (P, K), Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty (P), Kvalita potravin a zpracování
zemědělských produktů (P), Výživa a potraviny (P) a Krajinářská architektura (P). Od přijímací
zkoušky bude upuštěno u těch uchazečů, kteří splní některou z podmínek uvedených dále v bodě
5 tohoto dokumentu.
Také v případě, že se do některého z těchto programů/specializací a forem studia přihlásí počet
uchazečů nižší než 15, může fakulta nařízením děkana upustit od přijímací zkoušky a budou přijati
všichni uchazeči o studium daného studijního programu/specializace, kteří splní stanovené
vzdělání.
V takovém případě bude aktuální informace zveřejněna na internetových stránkách fakulty (odkaz
Uchazeči o studium) na adrese https://www.af.czu.cz/cs/r-8020-uchazeci-o-studium nejpozději
10. května 2021. Zároveň každý uchazeč, kterého by se uvedené rozhodnutí týkalo, obdrží
elektronicky aktuální informaci prostřednictvím univerzitního informačního systému ČZU na
adrese https://is.czu.cz/prihlaska.
• Přijímací zkoušku nebudou skládat uchazeči o studium v následujících studijních
programech/specializacích a formách studia (P – prezenční forma, K – kombinovaná forma):
Rostlinná produkce (P, K), Pěstování rostlin (P, K), Zahradnictví (P, K), Chov hospodářských zvířat
(P, K), Chov zájmových zvířat (specializace: Chov koní – P, K), Zemědělství a rozvoj venkova
(specializace: Ekologické zemědělství - P, K; Faremní hospodaření – P, K; Veřejná správa
v zemědělství, rozvoji venkova a krajiny - P, K), Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů (P, K).
Uchazeči o tyto programy/specializace obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a pozvánku k zápisu
do studia prostřednictvím univerzitního informačního systému ČZU v souladu s čl. 69a odst. 1
zákona (zákon o vysokých školách) na adrese https://is.czu.cz/prihlaska. Tímto rozhodnutím
vzniká uchazeči právo na zápis do studia, pokud při zápisu doloží úředně ověřenou kopii
maturitního vysvědčení, případně úředně ověřenou kopii dokladu o rovnocennosti zahraničního
středoškolského vzdělání (nostrifikační doložka), je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a
nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak; výjimku tvoří absolventi slovenských středních škol, kteří
předkládají pouze úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně využijí hodnocení
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zahraničního vzdělání uchazečů o studium v rámci přijímacího řízení na základě směrnice rektora
č.
3/2019
–
viz
https://www.czu.cz/en/r-9190-international-relations/r-9285-generalinformation/r-14705-foreign-education-evaluation/foreign-education-evaluation.html
• Předložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího znalost jazyka výuky daného
programu/specializace na požadované úrovni pro studium na FAPPZ (B1 nebo ekvivalent této
úrovně mezinárodní certifikované zkoušky; např. IELTS na stupni 3.5, FCE, CAE, CPE). Týká se
každého uchazeče, který se přihlásí na program/specializaci realizovaný v češtině, pokud nemá
české (nebo slovenské) státní občanství a zároveň se nemůže prokázat absolvováním
předcházejícího studia v českém nebo slovenském jazyce.
4. Přijímací zkouška
Řádný termín: 8. – 11. června 2021
Náhradní termín: 15. června 2021 (pro zařazení do náhradního termínu nutno podat žádost)
Forma a obsah přijímací zkoušky:
Programy/specializace Akvakultura a péče o vodní ekosystémy (P), Chov zájmových zvířat
(specializace: Chov exotických zvířat - P, K), Kynologie (P, K) a Zoorehabilitace a asistenční aktivity
se zvířaty (P) – písemný test z biologie.
Programy Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů (P) a Výživa a potraviny (P) –
písemný test z biologie a písemný test z chemie.
Program Krajinářská architektura (P) - písemný test z biologie a talentová zkouška.
Pozvánku k přijímací zkoušce s informací o přesném termínu a místu konání obdrží uchazeči
v týdnu od 11. května 2021 prostřednictvím univerzitního informačního systému ČZU na adrese
https://is.czu.cz/prihlaska.
Uchazeč může požádat o náhradní termín přijímací zkoušky, pokud se nemůže ze závažných důvodů,
zejména zdravotních, zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu. Žádost o náhradní termín může
podat buď osobně na studijním oddělení FAPPZ nebo prostřednictvím elektronické pošty zasláním na
e-mailovou adresu: info@af.czu.cz nejpozději v den řádného termínu přijímací zkoušky. Na později
podané žádosti o náhradní termín nebude brán zřetel.
Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o
přizpůsobení přijímací zkoušky, zejména časové dotace. V takovém případě je nutné nejpozději do
31. března 2021 podat písemnou žádost – buď osobně na studijním oddělení FAPPZ nebo poslat na
adresu: Studijní oddělení FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00
Praha–Suchdol. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky
doložené lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti
rozhoduje děkan. Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci přezkumného
řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.
4.1 Průběh a hodnocení přijímací zkoušky
a)

V den konání přijímací zkoušky se musí uchazeč prokázat platným oficiálním průkazem
totožnosti (občanský průkaz, pas). Dále uchazeč předloží buď originál nebo úředně ověřenou
kopii maturitního vysvědčení (následně se mu vrací, nezasílá se předem poštou).
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b)

Přijímací zkoušky se může účastnit i uchazeč, který v termínu jejího konání nemá splněnou
maturitní zkoušku. V takovém případě musí při přijímací zkoušce předložit potvrzení střední
školy o důvodu nesplnění a datu plánovaného termínu absolvování maturitní zkoušky.

c)

Uchazeč, který absolvoval střední školu v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), předloží při
přijímací zkoušce nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém
úplném středoškolském vzdělání na území České republiky nebo využije hodnocení zahraničního
vzdělání uchazečů o studium v rámci přijímacího řízení na základě směrnice rektora č. 3/2019
(interní evaluace vzdělání platná pouze pro ČZU v Praze). Uchazeč, který absolvoval střední školu
na Slovensku, se řídí pokyny dle bodu 4.1a).

d)

Přijímací zkoušky se může účastnit i uchazeč, který absolvoval střední školu v zahraničí a
v termínu přijímací zkoušky nemá nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu
o dosaženém středním vzdělání na území České republiky nebo uznání hodnocení zahraničního
vzdělání viz 4.1c). V takovém případě musí uchazeč předložit potvrzení odboru školství, mládeže
a tělovýchovy příslušného Krajského úřadu (nebo Magistrátu hl. m. Prahy) o probíhajícím
jednání o uznání rovnocennosti dokladu o dosaženém vzdělání v zahraničí s obdobným
vzděláním, kterého lze dosáhnout na středních školách v ČR. Nebo musí mít zahájené hodnocení
zahraničního vzdělání uchazečů o studium v rámci přijímacího řízení na základě směrnice rektora
č. 3/2019.

e)

V případě podání přihlášky ke studiu dvou a více studijních programů/specializací se shodnými
předměty přijímací zkoušky uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku ze shodného předmětu
pouze jednou.

f)

Písemný test z biologie. Obsahová náplň písemného testu vychází z platných učebních osnov
pro střední školy v ČR. Test je v českém jazyce.
Test je složen z 50 otázek. Ke každé otázce jsou 4 možné varianty odpovědi označené písmeny a,
b, c, d. Délka trvání testu je 50 minut.
Za správně zodpovězenou otázku se získávají 2 body. Maximální celkový počet získaných bodů je
100.
Ke každé otázce je správná pouze a právě jedna odpověď. Za správnou odpověď se považuje
pouze označení této jediné správné varianty. Jakákoliv jiná možnost (označení špatné varianty,
označení více variant vč. správné, neoznačení žádné varianty) se považuje za nesprávnou
odpověď. Za nesprávnou odpověď se body neodebírají.
K vyhodnocení písemného testu z biologie slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově
snímán a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným
identifikačním číslem (číslem přihlášky), které uchazeč obdrží po založení přihlášky. Určujícím
kritériem úspěšnosti v písemném testu je počet bodů dosažených na základě odpovědí.

g)

Písemný test z chemie. Obsahová náplň písemného testu vychází z platných učebních osnov pro
střední školy v ČR. Test je v českém jazyce.
Test je tvořen 30 otázkami. Ke každé otázce jsou 4 možné varianty odpovědi označené písmeny
a, b, c, d. Délka trvání testu je 50 minut.
V testu je 10 otázek z obecné a anorganické chemie a 10 z organické chemie a biochemie. U
těchto otázek je správná odpověď hodnocena 2 body (tzn. celkem 40 bodů). Zbývajících 10
otázek v testu je z anorganického a organického názvosloví, anorganických a organických vzorců,
rovnic a reakcí a také ze stechiometrických výpočtů; u těchto otázek je správná odpověď
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hodnocena 6 body (tzn. celkem 60 bodů). Maximální celkový počet získaných bodů za celý test je
100.
Ke každé otázce je správná pouze a právě jedna odpověď. Za správnou odpověď se považuje
pouze označení této jediné správné varianty. Jakákoliv jiná možnost (označení špatné varianty,
označení více variant vč. správné, neoznačení žádné varianty) se považuje za nesprávnou
odpověď. Za nesprávnou odpověď se body neodebírají.
K vyhodnocení písemného testu z chemie slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově
snímán a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným
identifikačním číslem (číslem přihlášky), které uchazeč obdrží po založení přihlášky. Určujícím
kritériem úspěšnosti v písemném testu je počet bodů dosažených na základě odpovědí.
h)

Talentová zkouška. Skládá se z kresby kompozice v plenéru, tvorby na zadané téma a ústního
pohovoru s prezentací portfolia vlastních výtvarných prací uchazeče.
Hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky:
• kresba kompozice v plenéru (v areálu ČZU)

40 bodů,

• tvorba na zadané téma

40 bodů,

• ústní pohovor s prezentací portfolia vlastních prací uchazeče

20 bodů.

Přijímací zkouška probíhá v jeden den. Portfolio povinně obsahuje 10 kreseb formátu A3 (méně
kreseb nebude hodnoceno, více kreseb nad 10 se vyřadí). Kresby vybírá uchazeč, se zaměřením
na vegetaci, architekturu, veřejný prostor, rostliny, technické prvky apod. Technika kresby je
volitelná. Portfolio se předkládá nesvázané, dobrovolně je možné předložit fotodokumentaci 3D
objektů vytištěných na formátu A3 do maximálního počtu 5. Jiné formáty nebudou akceptovány.
Katedra zahradní a krajinné architektury pořádá pro zájemce o studium přípravné kurzy na
přijímací řízení (talentové zkoušky).
Hodnocení provádí odborná komise. Maximální celkový počet získaných bodů je 100. Určujícím
kritériem úspěšnosti v talentové zkoušce je počet dosažených bodů.
i)

Bodové hodnocení přijímací zkoušky bude uchazeči oznámeno do tří pracovních dnů od data
konání zkoušky prostřednictvím univerzitního informačního systému ČZU na adrese
https://is.czu.cz/prihlaska.

4.2 Doporučená studijní literatura k přijímacím zkouškám
K přípravě na přijímací zkoušky lze využít publikace:
•
•

Modelové otázky pro přijímací zkoušky z chemie na FAPPZ ČZU,
Modelové otázky pro přijímací zkoušky z biologie na FAPPZ ČZU,

které je možné zakoupit na studijním oddělení FAPPZ (č. dv. 115), případně tamtéž požádat o jejich
zaslání poštou.
Informace o další doporučené literatuře je uvedena na internetových stránkách fakulty (odkaz
Uchazeči o studium) na adrese https://www.af.czu.cz/cs/r-8020-uchazeci-o-studium, v rubrice
Časté dotazy (FAQ).
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4.3 Kritéria hodnocení uchazečů
Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitními možnostmi jednotlivých studijních
programů/specializací. Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně
na základě pořadí podle dosažených bodů v přijímací zkoušce.
Program Chov zájmových zvířat (specializace: Chov exotických zvířat), prezenční forma studia:
Maximálně možný počet bodů získaný při přijímací zkoušce je 100 (písemný test z biologie). Přijati ke
studiu budou uchazeči, kteří získají minimálně 40 bodů a zároveň se umístí do 200. místa v pořadí
uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení daného programu/specializace, včetně těch,
kterým bude přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta.
Program Chov zájmových zvířat (specializace: Chov exotických zvířat), kombinovaná forma studia:
Maximálně možný počet bodů získaný při přijímací zkoušce je 100 (písemný test z biologie). Přijati ke
studiu budou uchazeči, kteří získají minimálně 40 bodů a zároveň se umístí do 120. místa v pořadí
uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení daného programu/specializace, včetně těch,
kterým bude přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta.
Program Kynologie, prezenční forma studia:
Maximálně možný počet bodů získaný při přijímací zkoušce je 100 (písemný test z biologie). Přijati ke
studiu budou uchazeči, kteří získají minimálně 40 bodů a zároveň se umístí do 180. místa v pořadí
uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení daného programu, včetně těch, kterým bude
přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta.
Program Kynologie, kombinovaná forma studia:
Maximálně možný počet bodů získaný při přijímací zkoušce je 100 (písemný test z biologie). Přijati ke
studiu budou uchazeči, kteří získají minimálně 40 bodů a zároveň se umístí do 120. místa v pořadí
uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení daného programu, včetně těch, kterým bude
přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta.
Program Akvakultura a péče o vodní ekosystémy, prezenční forma studia:
Maximálně možný počet bodů získaný při přijímací zkoušce je 100 (písemný test z biologie). Přijati ke
studiu budou uchazeči, kteří získají minimálně 50 bodů a zároveň se umístí do 25. místa v pořadí
uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení daného programu, včetně těch, kterým bude
přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta.
Program Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty, prezenční forma studia:
Maximálně možný počet bodů získaný při přijímací zkoušce je 100 (písemný test z biologie). Přijati ke
studiu budou uchazeči, kteří získají minimálně 50 bodů a zároveň se umístí do 120. místa v pořadí
uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení daného programu, včetně těch, kterým bude
přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta.
Program Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů, prezenční forma studia:
Maximálně možný počet bodů získaný při přijímací zkoušce je 200 (100 bodů písemný test z biologie
+ 100 bodů písemný test z chemie). Přijati ke studiu budou uchazeči, kteří získají minimálně 90 bodů
a zároveň se umístí do 100. místa v pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení daného
programu, včetně těch, kterým bude přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta.
Program Výživa a potraviny, prezenční forma studia:
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Maximálně možný počet bodů získaný při přijímací zkoušce je 200 (100 bodů písemný test z biologie
+ 100 bodů písemný test z chemie). Přijati ke studiu budou uchazeči, kteří získají minimálně 90 bodů
a zároveň se umístí do 80. místa v pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení daného
programu, včetně těch, kterým bude přijímací zkouška děkanem fakulty prominuta.
Program Krajinářská architektura, prezenční forma studia:
Maximálně možný počet bodů získaný při přijímací zkoušce je 200 (100 bodů písemný test z biologie
+ 100 bodů talentová zkouška). Pokud bude u uchazeče upuštěno od písemného testu z biologie na
základě některého z důvodů uvedených v bodě 5, bude uchazeči za tuto část přijímací zkoušky
započteno 100 bodů. Přijati ke studiu budou uchazeči, kteří získají minimálně 90 bodů (z toho
minimálně 40 bodů z talentové zkoušky) a zároveň se umístí do 50. místa v pořadí všech uchazečů
daného programu, včetně těch, u kterých bude upuštěno od písemného testu z biologie.
5. Upuštění od přijímací zkoušky
5.1 Upuštění od přijímací zkoušky na základě výsledku maturity
U absolventů středních škol v ČR a SR, kteří maturovali v roce 2011 a později, bude upuštěno od
přijímací zkoušky, pokud výsledek maturity vyjádřený jako prostý aritmetický průměr ze všech
povinných předmětů bude roven nebo nižší, než je uvedeno v následující tabulce:
Název programu/specializace

Prostý aritmetický průměr ze všech
povinných maturitních předmětů

Akvakultura a péče o vodní ekosystémy

≤ 1,5

Kynologie
Chov zájmových zvířat (specializace: Chov exotických
zvířat)

≤ 2,0
≤ 2,0

Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty

≤ 1,5

Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů

≤ 1,5

Výživa a potraviny

≤ 1,5

Krajinářská architektura

≤ 1,5

Nezbytnou podmínkou upuštění od přijímací zkoušky na základě celkového výsledku maturity je
maturita z českého nebo slovenského jazyka a osobní účast uchazeče na přijímacím řízení, kdy
uchazeč předloží buď originál nebo úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Nárok na
upuštění od přijímací zkoušky ověří předseda přijímací komise nebo pracovník studijního oddělení
FAPPZ. Na maturitní vysvědčení předložené v jiném termínu nebude z pohledu upuštění od
přijímací zkoušky brán zřetel v žádné fázi přijímacího řízení.
5.2 Upuštění od přijímací zkoušky na základě účasti v předmětových soutěžích MŠMT ČR, účasti na
celostátní přehlídce SOČ a vítězové České hlavičky
Nárok na upuštění od přijímací zkoušky mají uchazeči, kteří se prokáží účastí minimálně v krajském
nebo celostátním kole níže uvedených předmětových soutěží vyhlášených MŠMT ČR jako jediným
vyhlašovatelem (typ A):
Olympiády z matematiky, chemie, fyziky, biologie, ekologie atd.
A také uchazeči, kteří se zúčastnili celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Dále
vítězové v soutěži České hlavičky (součást programu EXCELENCE vyhlašovaným MŠMT ČR).
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Nezbytnou podmínkou uznání nároku na upuštění od přijímací zkoušky je osobní účast uchazeče na
přijímacím řízení, kdy uchazeč předloží buď originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu
(osvědčení) o účasti v krajském nebo celostátním kole (účast pro SOČ, vítězství České hlavičky)
některé z výše uvedených soutěží. Nárok na upuštění od přijímací zkoušky ověří předseda přijímací
komise nebo pracovník studijního oddělení FAPPZ. Na doklady (osvědčení) předložené v jiném
termínu nebude z pohledu upuštění od přijímací zkoušky brán zřetel v žádné fázi přijímacího řízení.
6. Oznámení výsledků přijímacího řízení uchazečům o programy/specializace bakalářského studia
s přijímací zkouškou
Termín zasedání hlavní přijímací komise: 18. června 2021
Termín vydání rozhodnutí: nejpozději do 25. června 2021
Výsledek přijímacího řízení (rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu daného
programu/specializace) bude uchazeči doručen nejpozději 25. června 2021 prostřednictvím
univerzitního informačního systému ČZU v souladu s čl. 69a odst. 1 zákona o vysokých školách na
adrese https://is.czu.cz/prihlaska.
V případě rozhodnutí o přijetí vzniká uchazeči právo na zápis do studia, pokud při zápisu doloží
úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně úředně ověřenou kopii dokladu o
rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání (nebo hodnocení zahraničního vzdělání
uchazečů o studium v rámci přijímacího řízení na základě směrnice rektora č. 3/2019), je-li maturitní
vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak; výjimku tvoří absolventi
slovenských středních škol, kteří předkládají pouze úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
V případě rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude písemný originál tohoto rozhodnutí (včetně
odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání) v souladu s ustanoveními § 50
zákona o vysokých školách, doručen uchazeči do vlastních rukou na adresu uvedenou v přihlášce ke
studiu. V případě, že rozhodnutí nebude možné doručit do vlastních rukou, bude doručeno
náhradním doručením podle čl. 28 odst. 7 Statutu ČZU.
7. Zápis do bakalářského studia
a)

Zápisy nově přijatých studentů do 1. ročníků bakalářských programů/specializací se konají ve
dnech
7. – 9. 7. a 12. – 13. 7. 2021.

b)

Pozvánku k zápisu do studia obdrží uchazeči prostřednictvím univerzitního informačního
systému
ČZU
na
adrese
https://is.czu.cz/prihlaska
nejpozději
do
25. června 2021 současně s rozhodnutím o přijetí ke studiu daného programu/specializace.
Termín zápisu uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný.

c)

K zápisu si uchazeči přinesou:
• občanský průkaz nebo pas,
• psací potřeby,
• úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně úředně ověřenou kopii dokladu o
rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání (nebo hodnocení zahraničního vzdělání
uchazečů o studium v rámci přijímacího řízení na základě směrnice rektora č. 3/2019), je-li
maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak; výjimku
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•

d)

tvoří absolventi slovenských středních škol, kteří předkládají pouze úředně ověřenou kopii
maturitního vysvědčení 1,
úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího znalost jazyka výuky daného
programu/specializace na požadované úrovni pro studium na FAPPZ (B1 nebo ekvivalent této
úrovně mezinárodní certifikované zkoušky; např. IELTS na stupni 3.5, FCE, CAE, CPE). Týká se
každého uchazeče, který se přihlásí na program/specializaci realizovaný v češtině, pokud
nemá české (nebo slovenské) státní občanství a zároveň se nemůže prokázat absolvováním
předcházejícího studia v českém nebo slovenském jazyce.

Při zápisu proběhne kontrola plnění podmínky přijetí ke studiu uvedené v § 48 odst. 1 zákona o
vysokých školách, kterou je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Pokud se uchazeč ve stanoveném termínu zápisu ke studiu nemůže prokázat maturitním
vysvědčením, absolvent zahraniční střední školy (s výjimkou Slovenska) navíc dokladem o
nostrifikaci vzdělání (nebo hodnocením zahraničního vzdělání uchazečů o studium v rámci
přijímacího řízení na základě směrnice rektora č. 3/2019), nemůže být ke studiu zapsán.
V takovém případě může podat písemnou žádost o náhradní termín zápisu do studia. K žádosti
doporučujeme přiložit potvrzení střední školy o důvodu nesplnění maturitní zkoušky a datu
plánovaného termínu jejího konání. Absolvent zahraniční střední školy musí předložit potvrzení
odboru školství, mládeže a tělovýchovy příslušného Krajského úřadu (nebo Magistrátu hl. m.
Prahy) o probíhajícím jednání o uznání rovnocennosti dokladu o dosaženém vzdělání v zahraničí
s obdobným vzděláním, kterého lze dosáhnout na středních školách v ČR, nebo potvrzení
odboru rektorátu o žádosti o hodnocení zahraničního vzdělání uchazečů o studium v rámci
přijímacího řízení na základě směrnice rektora č. 3/2019 v rámci ČZU.

e)

Pokud se uchazeč k zápisu nedostaví (ani jím pověřený zástupce na základě úředně ověřené plné
moci) nebo písemně neomluví ze závažných a uznatelných důvodů do 5 pracovních dnů, jeho
právo na zápis do studia zaniká; o uznatelnosti důvodů rozhoduje děkan.

f)

Písemnou žádost o náhradní termín zápisu do studia lze podat nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne zápisu, na který byl uchazeč pozván.
Žádost může uchazeč podat buď e-mailem na info@af.czu.cz, datovou schránkou (ID datové
schránky ČZU: 3hdj9cb) nebo poslat doporučeně na adresu:
Studijní oddělení FAPPZ
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha–Suchdol
Na později podané žádosti o náhradní termín nemůže být brán zřetel.

g)

Náhradní termín zápisu do studia bude uchazeči sdělen prostřednictvím univerzitního
informačního systému ČZU na adrese https://is.czu.cz/prihlaska.

h)

Uchazeči, kteří při zápisu do 1. ročníku bakalářského studia na FAPPZ předloží úředně ověřenou
kopii dokladu (osvědčení) o účasti minimálně v krajském nebo celostátním kole předmětových
soutěží vyhlášených MŠMT ČR jako jediným vyhlašovatelem (typ A) nebo o účasti na celostátní
přehlídce SOČ nebo umístění v soutěži České hlavičky, konkrétně se jedná o
Olympiády z matematiky, chemie, fyziky, biologie, ekologie atd. - umístění
SOČ – celostátní přehlídka – účast
České hlavičky – vítězové

1

Týká se i uchazečů, kteří předkládali uvedené dokumenty při přijímací zkoušce. Všechny uchazeče zároveň žádáme, aby nezasílali dokumenty v předstihu na
studijní oddělení FAPPZ, ale aby je skutečně přinesli v den zápisu do studia
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budou v prvním ročníku studia podpořeni měsíčním stipendiem vypláceným čtvrtletně, vždy se
zpětnou platností, ze stipendijního fondu fakulty v následující výši:
• první místo v celostátním kole soutěže, vítězové České hlavičky:
5 000,- Kč;
•

druhé místo v celostátním kole soutěže:

4 000,- Kč;

•

třetí místo v celostátním kole soutěže:

3 000,- Kč;

•

4. až 10. místo v celostátním kole soutěže, účast na celostátní přehlídce SOČ:

•

první místo v krajském kole soutěže:

2 500,- Kč;

•

druhé místo v krajském kole soutěže:

2 000,- Kč;

•

třetí místo v krajském kole soutěže:

1 500,- Kč;

•

4. až 10. místo v krajském kole soutěže:

1 000,- Kč.

2 000,- Kč;

Pokud se student umístí ve výše uvedených předmětových soutěžích vícekrát, stipendia se nesčítají,
ale vyplácí se jedno stipendium za nejvyšší dosažené umístění.
V případě přerušení nebo ukončení studia nárok na stipendium zaniká.
Na doklad předložený v jiném termínu nebude z pohledu nároku na stipendium brán zřetel.
8. Přezkumné řízení
Uchazeč o studium na FAPPZ ČZU má právo podat odvolání proti rozhodnutí, kterým nebylo
vyhověno jeho žádosti o přijetí ke studiu. Uchazeč podává odvolání k rektorovi prostřednictvím
děkana fakulty ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí a zašle jej na adresu:
Studijní oddělení FAPPZ,
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129,
165 00 Praha–Suchdol.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom,
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Děkan může sám
odvolání pouze plně vyhovět a své rozhodnutí změnit nebo zrušit z důvodu rozporu se zákonem nebo
vnitřním předpisem ČZU nebo její součásti, jinak odvolání předá k rozhodnutí rektorovi jakožto
odvolacímu správnímu orgánu podle § 68 odst. 5 zákona. Rektor při odvolání postupuje podle § 68
odst. 6 zákona a podle správního řádu. Rektor odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí
bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem ČZU nebo její součásti nebo podmínkami
stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a rozhodnutí děkana
změní. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí rektora je konečné a nelze
proti němu podat opravný prostředek.
V přezkumném řízení nelze přihlížet k důvodům, které neuvádějí vydané rozhodnutí o nepřijetí ke
studiu do konfliktu s výše uvedenými předpisy, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé.
Takovým důvodem pro změnu rozhodnutí o nepřijetí ke studiu nemohou být např.: velký zájem o
studium zvoleného programu/specializace, rodinná tradice, výborné výsledky v předchozím studiu,
předchozí praxe v programu/specializaci, jazykové a jiné zkoušky, absolvování přípravných kurzů,
subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných
kurzů, pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku, momentální zdravotní indispozice, sociální
situace apod.
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V přezkumném řízení nelze také vyhovět žádostem o přijetí na jiné studijní programy/specializace,
ani žádostem o přeřazení do jiné formy studia, do které již byli přijati uchazeči s lepším výsledkem
v pořadí.
9. Další
a)

Pokud bude počet podaných přihlášek nižší než kapacitní limit studijního programu/specializace,
může fakulta termín stanovený ve vyhlášení přijímacího řízení pro podávání přihlášek do tohoto
studijního programu/specializace před jeho uplynutím změnit na termín s pozdějším datem.
V takovém případě bude informace zveřejněna na internetových stránkách fakulty (odkaz
Uchazeči o studium) na adrese https://www.af.czu.cz/cs/r-8020-uchazeci-o-studium formou
dodatku k vyhlášení přijímacího řízení.

b)

Pokud je po zápisech do studia zjištěno, že kapacitní limit programu/specializace nebyl naplněn,
může být studium nabídnuto dalším uchazečům, kteří splnili bodové kritérium pro přijetí, ale
nebyli přijati z kapacitních důvodů, a to podle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky, bez ohledu
na to, zda si uchazeč podal žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana, či nikoliv. Děkan fakulty
však nemá povinnost volná místa dodatečně obsadit dalšími uchazeči.

c)

Případné nové rozhodnutí o přijetí bude uchazeči oznámeno prostřednictvím univerzitního
informačního systému ČZU na adrese https://is.czu.cz/prihlaska nejdříve 15. července a
nejpozději 17. července 2021. Současně s tím obdrží uchazeč informace k zápisu do studia.

d)

Každý bakalářský studijní program/specializace bude otevřen, pokud se ve stanoveném termínu
řádného zápisu k jeho studiu zapíše 20 a více studentů. Při menším počtu zapsaných studentů
rozhodne o otevření nebo neotevření programu/specializace děkan.

e)

V případě, že studijní program/specializace nebude z kapacitních důvodů otevřen, bude
uchazečům přihlášeným na tento program/specializaci nebo již zapsaným studentům nabídnuto
studium příbuzného programu/specializace. Dotčení uchazeči nebo nově zapsaní studenti obdrží
informaci prostřednictvím svého účtu v univerzitním informačním systému ČZU a zároveň budou
vyrozuměni zasláním informace na jejich elektronickou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

f)

Pro akademický rok 2021/2022 může děkan FAPPZ vyhlásit i 2. kolo přijímacího řízení do
bakalářských studijních programů/specializací. V takovém případě bude informace zveřejněna
na internetových stránkách fakulty (odkaz Uchazeči o studium) na adrese
https://www.af.czu.cz/cs/r-8020-uchazeci-o-studium nejpozději 20. července 2021.

Schváleno Akademickým senátem FAPPZ dne 19. listopadu 2020.

prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
děkanka

