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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ  
FAKULTY ZEMĚDĚLSKÉ A TECHNOLOGICKÉ  

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

číslo: 26/2022 4. listopadu 2022 

Opatření děkana, 
kterým se vyhlašuje přijímací řízení ke studiu v navazujícím magisterském studijním 

programu Multifunctional Agriculture na FZT JU  
se zahájením studia v akademickém roce 2023/2024 

Článek 1 
Obecná ustanovení 

1. Tímto opatřením se vyhlašují pravidla pro přijímací řízení ke studiu v navazujícím magisterském 
studijním programu Multifunctional Agriculture na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích se zahájením studia v akademickém roce 2023/2024. 

2. Pravidla pro přijímací řízení se vyhlašují zejména na základě § 48 až 51 a § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách (dále jen Zákon), a čl. 18 až 22 Statutu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (dále jen Statut).   

 

Článek 2 
Pravidla pro podávání a zpracování přihlášek ke studiu 

1. Přihlášky ke studiu jsou podávány pouze na formulářích elektronické přihlášky “Přihláška ke studiu 
na vysoké škole” dostupných elektronicky na webových stránkách Fakulty zemědělské a technologické 
JU. 

2. Podávání přihlášek do studijního programu Multifunctional Agriculture je možné do 31. 1. 2023. 
3. Uchazeči, kteří jsou absolventy zahraniční vysoké školy, přiloží k přihlášce další povinné přílohy uvedené 

v článku 5. 
4. Přihláška ke studiu bude zařazena mezi podané až v okamžiku, kdy FZT JU obdrží elektronickou přihlášku 

se všemi náležitostmi a požadovanými přílohami. Nekompletní přihláška bude považována za neplatnou 
a v rámci přijímacího řízení k ní nebude přihlíženo. 

5. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu (do 31. 1. 2023) poplatek stanovený podle § 58 odst. 1 
zákona a čl. 18 statutu JU v Českých Budějovicích a neučiní tak ani po vyzvání, nesplnil základní 
podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. Splnění této povinnosti uchazeč prokáže předložením 
dokladu o zaplacení. 
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Článek 3 
Přijímací zkoušky 

1. Uchazeči o studium v navazujícím magisterském studijním programu Multifunctional Agriculture, který 
je vyučován v anglickém jazyce, jsou přijímáni bez přijímací zkoušky, absolvují ale online pohovor se 
zástupcem Oddělení zahraničních vztahů FZT JU.  

2. Garant studijního programu Multifunctional Agriculture na základě posouzení předložených materiálů a 
online pohovoru s jednotlivými uchazeči o studium navrhne děkanovi fakulty přijetí či nepřijetí uchazeče 
ke studiu. 
 

Článek 4 
Hodnocení a přijímání uchazečů o studium v navazujícím studijním programu Multifunctional Agriculture 

1. Ke studiu v navazujícím studijním programu Multifunctional Agriculture bude přijat uchazeč, 
a. který úspěšně absolvoval bakalářské vysokoškolské studium a tuto skutečnost prokázal 

příslušným diplomem nebo úředně ověřenou kopií a 
b. jehož umístění v pořadí všech uchazečů je rovno nebo lepší než počet uchazečů přijímaných 

ke studiu ve studijním programu Multifunctional Agriculture. Předpokládaný počet 
přijímaných studentů do navazujícího studijního programu Multifunctional Agriculture 
v akademickém roce 2023/2024 je 20. 

2. Podmínku dle bodu a) splňuje absolvent zahraniční vysoké školy, pokud tuto skutečnost prokáže 
nostrifikovaným dokumentem nebo jeho ověřenou kopii o státní závěrečné zkoušce rovnocenné 
udělení bakalářského titulu na vysoké škole v České republice. 

3. Uchazeč, který neabsolvoval online pohovor v řádném ani náhradním termínu, nebude přijat 
ke studiu.  

 

Článek 5 
Specifické podmínky pro absolventy studia v zahraničí 

1. Pro přijímání cizinců ke studiu v rámci mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, se 
výše uvedené podmínky aplikují přiměřeně, s možnou modifikací zejména časových termínů 
přijímacího řízení, způsobu uznání dosaženého vzdělání. 

2. Podmínky pro posuzování zahraničního vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení 
pro akademický rok 2023/2024 jsou stanoveny Opatřením rektora JU k posuzování splnění podmínky 
předchozího vzdělání uchazečů o studium č. R 450 ze dne 18. listopadu 2020. 

3. Absolvent zahraniční vysoké školy, který je uchazečem o studium v navazujícím magisterském 
studijním programu Multifunctional Agriculture, přiloží k přihlášce o studium nostrifikovaný 
dokument nebo jeho ověřenou kopii o státní závěrečné zkoušce rovnocenné udělení bakalářského 
titulu na vysoké škole v České republice.  

4. Absolvent zahraniční vysoké školy, který je uchazečem o studium v navazujícím magisterském 
studijním programu, přiloží k přihlášce o studium navíc následující dokumenty:  

a.    doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, 
získaným podle § 89 a 90 nebo podle dřívějších právních předpisů (tzv. nostrifikace). 

b.    Všechny dokumenty vydané v jiném státě s výjimkou Slovenské republiky musí být 
v případě, že jsou vydány ve státech, v nichž neplatí Úmluva o Apostile, ani nebylo sjednáno 
osvobození od ověřování ve dvoustranné mezinárodní smlouvě o právní pomoci, opatřeny 
doložkou o tzv. superlegalizaci. V případě, že tyto dokumenty jsou vydány ve státech, v nichž 
platí Úmluva o Apostile, musí být opatřeny touto tzv. Apostilou. Postup uznávání 
zahraničního vysokoškolského studia se řídí čl. 6 odst. 2 Opatření rektora č. R 450. 

5. FZT JU je oprávněna v rámci přijímacího řízení požadovat další originální nebo úředně ověřené 
podklady, které zcela vyloučí případné pochybnosti, nebo může trvat na nostrifikaci:  
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a. doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia; 
b. doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná 

poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle školského zákona; 
c. potvrzení příslušné zahraniční vysoké školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu 

(např. ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve vysokoškolském vzdělávacím 
programu dané zahraniční vysoké školy je oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v 
magisterském studijním programu Multifunctional Agriculture. 
 

Článek 6 
Uchazeči o studium se specifickými potřebami 

1. Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými 
zdravotními problémy) má právo využít v průběhu studia podpůrná opatření a služby poskytované 
Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické 
přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specifických potřeb.“  

2. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu bude uchazeč 
se specifickými potřebami kontaktován Centrem podpory studentů se specifickými potřebami JU. 
Pracovníci centra se s uchazečem domluví na dalším postupu. Podrobnější informace lze získat 
na internetových stránkách centra (www.centrumssp.jcu.cz), e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) 
nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby 
studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu. 

 

Článek 7 
Nahlížení do materiálů a přezkum průběhu přijímacího řízení 

1. Uchazeč má dle § 50 odst. 5 Zákona právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam 
pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, a to na oddělení zahraničních vztahů Fakulty zemědělské a 
technologické JU. 

2. Uchazeč má právo požádat rektora o přezkoumání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. Žádost se 
podává ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Rektor může změnit takové rozhodnutí děkana, které 
bylo vydáno v rozporu se zákonem, s vnitřním předpisem vysoké školy nebo s podmínkami 
stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona. V opačném případě žádost zamítne a původní rozhodnutí 
děkana potvrdí. 

 
 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

1. V případech, které nejsou řešeny tímto opatřením, rozhodne s konečnou platností děkan FZT JU. 
2. Toto opatření projednal a schválil Akademický senát Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích dne 3. 11. 2022. 
 
 
 
 

 doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., v. r. 
 děkan fakulty 


