ROZHODNUTÍ REKTORA

Č. 3/2021

Změna a doplnění harmonogramu
akademického roku 2020/2021
Článek 1
Úvodní ustanovení
Toto rozhodnutí je platné pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a všechny její součásti a
stanoví změnu a doplnění harmonogramu akademického roku 2020/2021.

Článek 2
Předmět rozhodnutí
(1) V návaznosti na rozhodnutí rektora č. 7/2020, kterým byl v souladu s vnitřními předpisy ČZU
vyhlášen harmonogram akademického roku 2020/2021 a s ohledem na nouzový stav vyhlášený
vládou ČR dne 5. 10. 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními
vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR, zejména Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ze dne 4. 1. 2021, č.j. MSMT-45977/2020-2, stanovuji tyto změny a doplnění
v harmonogramu akademického roku 2020/2021:
a) děkani a ředitel IVP jsou oprávněni, po předchozím schválení akademickým senátem
fakulty, resp. v případě IVP po předchozím schválení AS ČZU, a to formou nařízení děkana,
resp. ředitele IVP, v návaznosti na zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „ZVŠ“), ve znění pozdějších
předpisů, vnitřní předpisy ČZU a interní předpisy ČZU, upravit vyhlášené podmínky přijetí
ke studiu podle § 49 ZVŠ, stanovit jiný termín a způsob ověřování splnění podmínek přijetí
ke studiu, popřípadě jinou formu, rámcový obsah anebo kritéria pro vyhodnocení
přijímací zkoušky, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového
zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona je
omezena možnost konání ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu vyhlášených podle
§ 49 ZVŠ. Informaci o výše uvedených změnách fakulta, resp. IVP zveřejní nejméně 15 dnů
před termínem ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu.
b) zároveň jsou děkani a ředitel IVP oprávněni, s ohledem na výše uvedené, změnit termíny
konání státních závěrečných zkoušek (dále též jen „SZZ“) a další termíny stanovené ve
schváleném harmonogramu akademického roku 2020/2021 dané fakulty resp. IVP;
c) konec akademického roku 2020/2021 na 26. 9. 2021. Akademický rok 2021/2022 bude
zahájen 27. 9. 2021.
d) fakulta, resp. IVP může společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu rozhodnout o odložení
prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle § 48 ZVŠ, a to až do 90
dnů ode dne zápisu do studia, pokud je z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle
krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona
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ztížena možnost uchazečů prokázat splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání
podle § 48 ZVŠ. Neprokáže-li uchazeč ve lhůtě stanovené podle odstavce 1 splnění
podmínky dosažení předchozího vzdělání, rozhodne fakulta, resp. IVP o tom, že přijetí ke
studiu a zápis do studia pozbývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí
o zrušení rozhodnutí o přijetí; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Tato doba se
studentovi započítává do doby studia.
(2) V souvislosti se změnou a doplněním harmonogramu akademického roku 2020/2021 dále
stanovuji, aby úprava termínů SZZ a stanovení dalších (nových) termínů konání přijímacích zkoušek
byla vždy prováděna v souladu se zájmy studentů a uchazečů a v souladu s potřebami fakult a IVP
tak, aby současná situace neměla negativní dopad na studenty, uchazeče a jejich studium.
(3) Při výuce, kontrole studia nebo zkouškách je možno využívat nástroje distančního způsobu
komunikace bez ohledu na formu studia studijního programu. Při státní zkoušce je možno využívat
nástroje distančního způsobu komunikace a konat ji bez přítomnosti veřejnosti za předpokladu, že
z jejího průběhu bude pořízen audiovizuální záznam, který fakulta, resp. IVP uchová po dobu 5 let;
záznam ČZU poskytne pouze orgánu veřejné moci při výkonu jeho pravomocí, a to na jeho žádost.
Výše uvedené platí v případě, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového
zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona není možná nebo
je omezena osobní přítomnost studentů na vzdělávání nebo zkouškách anebo účastníků na státní
rigorózní zkoušce. Uvedená oprávnění lze využívat po nezbytně nutnou dobu i v období
bezprostředně následujícím po skončení účinnosti krizového nebo mimořádného opatření.
(4) Přílohou tohoto rozhodnutí je upravený harmonogram akademického roku 2020/2021 – prezenční
studium – důležité termíny a Harmonogram akademického roku 2020/2021 – important deadlines.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Ostatní ustanovení rozhodnutí rektora č. 7/2020, kterým byl v souladu s vnitřními předpisy ČZU
vyhlášen harmonogram akademického roku 2020/2021 zůstávají v platnosti.
(2) Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení.

V Praze dne 15. února 2021

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor, v. r.
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HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021 - PREZENČNÍ STUDIUM - DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Důležité termíny - zimní semestr
Zápis do rozvrhu na zimní semestr
Zahájení výuky - zimní semestr
Zápis volitelných předmětů na LS - 1. kolo
Zápis volitelných předmětů na LS - 2. kolo
Zápočtový týden
Vánoční prázdniny
Zkouškové období
Přijímací řízení
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
Podávání přihlášek (většina oborů)

Přijímací zkoušky
Fakulta
Bc.
PEF
07.-11.06.2021
FAPPZ
08. - 11.06.2021
TF
07.-11.06.2021
FLD
07.-11.06.2021
FŽP
14. - 18.06.2021
FTZ
07.-11.06.2021
IVP
7.,8.,10.06. 2021

21.09. - 27.09.2020
29.09.2020
26.10. - 01.11.2020
09.11. - 15.11.2020
1412. - 18.12.2020
21.12.2020 - 03.01.2021
04.01. - 07.02.2021
20.11.2020
22. - 23.1.2021
22.11.2020 - 31.03.2021

PEF
FAPPZ
TF
FLD
FŽP
FTZ
IVP

01. - 07.02.2021
08.02.2021
05.04. - 11.04.2021
19.04. - 25.04.2021
12.04. - 18.04.2021
dle harmonogramu fakulty
26.04. - 02.05.2021
03.05. - 30.06.2021
11.05.2021
13.05.2021
03.09.2021

Termíny státních zkoušek
náhr.
15.06.2021
15.06.2021
16.06.2021
15.06.2021
21.06.2021
17.06.2021
17.06. 2021

Mgr.
21.-25.06.2021
3., 4. a 7.6.2021
14.-15.06.2021
07.-11.06.2021
14. -18.06.2021
14.-18.6.2021

náhr.

Fakulta

Bakalářské

Magisterské

15.06.2021
16.06.2021
15.06.2021
21.06.2021
21.6.2021

PEF
FAPPZ
TF
FLD
FŽP
FTZ
IVP

17.05. -28.05.2021
24.05. - 28.05.2021
24.05. - 28.05.2021
24.05. - 04.06.2020
24.05. - 28.05.2021
24.05. - 28.05.2021
24.05. - 28.05.2021

24.05. - 04.06.2021
17.05. - 21.05.2021
17.05. - 21.05.2021
24.05.-04.06.2020
17.05. - 21.05.2021
17.05. - 21.05.2021/31.5.-4.6.

Termíny promocí 2020 - 2021
Fakulta

Důležité termíny - letní semestr
Zápis do rozvrhu na letní semestr
Zahájení výuky - letní semestr
Zápis volitelných předmětůna - 1. kolo
Zápis volitelných předmětů na - 2. kolo
Zápočtový týden (končící ročníky)
Zkouškové období (končící ročníky)
Zápočtový týden (nekončící ročníky)
Zkouškové období (nekončící ročníky)
Rektorský den
Sportovní hry zaměstnanců ČZU
Poslední den možnosti zkoušky/zápočtu

Bakalářské
25. - 26.03., 17. - 20. 06. 2021
22. - 23.06.2021
04.06.2021
24.-25.06.2021 (24.6. odpoledne)
09.06. - 11.06.2021 -Kostelec n.Č.l.
24.06.2021 (dopoledne)
09.06.2021

Magisterské
25. - 26.03., 14. - 17.06.2021
21. - 22.06.2021
03.06.2021
24.06.2021 (odpoledne)
09.06. - 11.06.2021 -Kostelec n.Č.l.
24.06.2021 (dopoledne)

Imatrikulace a Úvod do studia - termíny -Aula
8.00 - 12.00
Čas
21.09.2020
FAPPZ
FAPPZ
22.09.2020
TF
TF
23.09.2020
FLD
FLD
24.09.2020
PEF
PEF
Výplatní termíny stipendií
Sociální stipendium
Ubytovací stipendium

12.00 - 16.00
FTZ+IVP
FŽP
PEF

FTZ+IVP
FŽP
PEF

25.10., 25.1., 25.4., 25.7.
25.1., 25.4., 25.7.

ACADEMIC CALENDAR 2020/2021 - IMPORTANT DEADLINES
Important Deadlines - Winter Semester

Important deadlines - summer semester

21.09. - 27.09.2020
29.09.2020
26.10. - 01.11.2020
09.11. - 15.11.2020

Enrolment in winter semester schedule
Start of winter semester teaching
Registration of optional courses for summer semester - 1st round
Registration of optional courses for summer semester - 2nd round

1412. - 18.12.2020

Week for completing requirements to be eligible for the exam (zápočet)

21.12.2020 - 03.01.2021

Christmas and New Year holidays

04.01. - 07.02.2021

Examination period

Přijímací řízení
Open doors day (possibility to visit university)

20.11.2020

Open doors day (possibility to visit university)

22. - 23.1.2021

Submitting of admission applications (most fields of studies)

22.11.2020 - 31.03.2021

Registration of optional courses 1st round
Registration of optionalcourses 2nd round
Week for completing requirements to be eligible for the exam
(zápočet); students finishing degree

FEM
FAFNR
FE
FFWS
FES
FTA
IEC

according to faculty

Week for completing requirements to be eligible for the exam
(zápočet); students continuing degree

26.04. - 02.05.2021

Examination period (students continuing degree study next year)

03.05. - 30.06.2021

Rectors' Day

11.05.2021

CULS Staff Sports Day

13.05.2021

Last day of examination sessions/passing the course requirements

03.09.2021

Dates of State Examinations

BSc

Altern.

MSc

07.-11.06.2021
08. - 11.06.2021
07.-11.06.2021
07.-11.06.2021
14. - 18.06.2021
07.-11.06.2021
7.,8.,10.06. 2021

15.06.2021
15.06.2021
16.06.2021
15.06.2021
21.06.2021
17.06.2021
17.06. 2021

21.-25.06.2021
3., 4. a 7.6.2021
14.-15.06.2021
07.-11.06.2021
14. -18.06.2021
14.-18.6.2021

Dates of Graduation Ceremonies 2020 - 2021
Bachelors
FEM
25. - 26.03., 17. - 20. 06. 2021
FAFNR
22. - 23.06.2021
FE
04.06.2021
FFWS
24.-25.06.2021 (24.6. odpoledne)
FES
09.06. - 11.06.2021 -Kostelec n.Č.l.
FTA
24.06.2021 (dopoledne)
IEC
09.06.2021
Faculty

12.04. - 18.04.2021

Examination period (students study final year of degree)

Entrance (admission) examinations
Faculty

01. - 07.02.2021
08.02.2021
05.04. - 11.04.2021
19.04. - 25.04.2021

Enrolment in summer semester schedule
Start of summer semester teaching

Altern.

Faculty
FEM

15.06.2021
16.06.2021
15.06.2021
21.06.2021
21.6.2021

FAFNR
FE
FFWS
FES
FTA
IEC

Masters
25. - 26.03., 14. - 17.06.2021
21. - 22.06.2021
03.06.2021
24.06.2021 (odpoledne)
09.06. - 11.06.2021 -Kostelec n.Č.l.
24.06.2021 (dopoledne)

Bachelors

Masters

17.05. -28.05.2021
24.05. - 28.05.2021
24.05. - 28.05.2021
24.05. - 04.06.2020
24.05. - 28.05.2021
24.05. - 28.05.2021
24.05. - 28.05.2021

24.05. - 04.06.2021
17.05. - 21.05.2021
17.05. - 21.05.2021
24.05.-04.06.2020
17.05. - 21.05.2021
17.05. - 21.05.2021/31.5.-4.6.

Matriculation and introduction to studies - Aula
8.00 - 12.00
Čas
21.09.2020
FAPPZ
FAPPZ
22.09.2020
TF
TF
23.09.2020
FLD
FLD
24.09.2020
PEF
PEF

12.00 - 16.00
FTZ+IVP
FŽP
PEF

FTZ+IVP
FŽP
PEF

Dates of payment
Dates of payment of accommodation subsidy
Dates of payment of subsidy students in social needs

25.10., 25.1., 25.4., 25.7.
25.1., 25.4., 25.7.

