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Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu 

na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2022/2023 

 

§ 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Podmínky pro přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu (dále jen „podmínky pro přijetí ke studiu“) na 

Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „univerzita“) jsou stanoveny v souladu s ustanoveními § 48 až 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), příslušnými ustanoveními Statutu Mendelovy univerzity v Brně 

a příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně. 

(2) Podmínky pro přijetí ke studiu jsou zveřejňovány podle § 49 odst. 5 a 6 zákona o vysokých školách. 

 

§ 2 

Studijní programy/specializace a předpokládané počty studentů zapsaných do studia 

(1) Pro akademický rok 2022/2023 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně 

(dále jen „AF MENDELU“) ve studijních programech/specializacích uvedených pod písm. a) a b) tohoto odstavce. 

Předpokládaný počet studentů zapsaných do studia je stanoven s ohledem na kapacitní možnosti fakulty. 

a) Bakalářské studijní programy a specializace 

Studijní program Specializace Forma studia 
Předpokládaný počet 

zapsaných studentů  

Agroekologie 

Agroekologie 

prezenční 

40 

Pozemkové úpravy a ochrana půdy 20 

Voda v agroekosystému 20 

Aplikovaná technika 

Provoz techniky 

prezenční 

60 

Odpadové hospodářství 20 

Zemědělské stavby a technologická zařízení 20 

Technické znalectví a oceňování 20 

Fytotechnika 
Fytotechnika 

prezenční 
40 

Rostlinolékařství 20 

Molekulární biologie a biotechnologie - prezenční 40 

Profesní zemědělství - prezenční 40 

Technologie potravin - prezenční 100 

Zemědělské inženýrství 

Zemědělské inženýrství prezenční 50 

Zemědělské inženýrství kombinovaná 40 

Agrobyznys prezenční 70 

Zootechnika 

 

Zootechnika 
prezenční 

130 

Rybářství 10 
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b) Navazující magisterské studijní programy a specializace 

Studijní program Specializace Forma studia 
Předpokládaný počet 

zapsaných studentů 

Agroekologie 

Agroekologie 

prezenční 

20 

Pozemkové úpravy a ochrana půdy 10 

Voda v agroekosystému 10 

Fytotechnika - prezenční 20 

Krmivářství - prezenční 20 

Molekulární biologie a biotechnologie 
Molekulární biologie a biotechnologie rostlin 

prezenční 
15 

Molekulární biologie a biotechnologie živočichů 15 

Odpadové hospodářství 
- prezenční 15 

- kombinovaná 10 

Potravinářství a výživa člověka 

Jakost a bezpečnost potravin 

prezenční 

25 

Technologie potravin 30 

Výživa člověka 15 

Profesní zemědělství - prezenční 20 

Provoz techniky - prezenční 30 

Rostlinolékařství - prezenční 15 

Rybářství a hydrobiologie - prezenční 10 

Technické znalectví a oceňování
*
 - prezenční 15 

Zemědělské inženýrství 

Agrobyznys prezenční 30 

Zemědělské inženýrství prezenční 20 

Zemědělské inženýrství kombinovaná 20 

Zootechnika 
Chov koní a agroturistika 

prezenční 
10 

Zootechnika 30 

General Agriculture (v AJ) - prezenční 5 

*
V případě, že bude udělena akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Technické znalectví a 

oceňování v kombinované formě v průběhu podávání přihlášek ke studiu, si děkan vyhrazuje právo přijímat uchazeče i 

do tohoto studijního programu. Předpokládaný počet zapsaných studentů je 15. 

 

(2) V závislosti na celkovém počtu studentů zapsaných do prvního semestru studia si děkan vyhrazuje právo v případě, že 

počet zapsaných studentů nedosáhne počtu stanoveného v odst. 1 pro daný studijní program/specializaci, nenabídnout 

přijetí dalším uchazečům. 

 

§ 3 

Podávání přihlášek ke studiu a poplatek za přijímací řízení 

a) Bakalářské studijní programy a specializace 

(1) Přihlášku je nutné vyplnit nejdříve elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity 

v Brně (dále jen „informační systém“), následně vytisknout a podle níže uvedených pokynů tohoto dokumentu zaslat 

v papírové podobě na studijní oddělení děkanátu do 31. 3. 2022 nejlépe doporučeně. 

(2) Formulář pro vyplnění elektronické části přihlášky ke studiu je dostupný na adrese https://is.mendelu.cz/prihlaska/. 

(3) Uchazeč do bakalářského studia si podává přihlášku ke studiu do studijního programu s možností volby priority 

specializace a), b), c) v programu, pokud má program více specializací. 
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(4) Uchazeč vyplní sekci „Osobní údaje“ a sekci „Adresa“. Pokud budou údaje řádně zadány, budou tyto sekce v informačním 

systému označeny jako kompletní. V sekci „Známky za střední školu“ se ve sloupci „I. – III. ročník“ uvádí klasifikace všech 

předmětů uvedených na výročním vysvědčení, ve sloupci „IV. ročník“ klasifikace všech předmětů uvedených na pololetním 

vysvědčení posledního ročníku (stejným způsobem vyplňují i uchazeči, kteří již ukončili studium maturitou). Sloupec „V.“ 

ročník se nevyplňuje. Sekce bude označena jako kompletní až po poté, co studijní oddělení děkanátu obdrží papírovou 

přihlášku a porovná správnost údajů.  

(5) Kompletně vyplněnou přihlášku v informačním systému je nutné vytisknout a podepsat uchazečem. Uchazeč stvrzuje 

svým podpisem na obou stranách papírové části přihlášky ke studiu pravdivost všech uvedených údajů. Údaje uvedené 

v informačním systému a v papírové podobě přihlášky musí být shodné. 

(6) Správnost údajů o prospěchu ze střední školy potvrzuje ředitelství školy podpisem a razítkem na vytištěné části přihlášky, 

kde je uveden výpis známek za střední školy (str. 2 přihlášky). 

(7) Pokud uchazeč střední školu absolvoval v předcházejících letech, není nutné správnost údajů o prospěchu ze střední 

školy potvrzovat ředitelstvím školy, ale lze k vytištěné a uchazečem podepsané přihlášce doložit oboustranné kopie 

ročníkových vysvědčení, které nemusí být ověřené. Vždy je však nutné zaslat i vytištěnou část přihlášky, kde je uveden 

výpis známek za střední školy (str. 2 přihlášky). 

(8) Uchazeč o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské 

republiky, je povinen k vytištěné a uchazečem podepsané přihlášce ke studiu přiložit ověřený výpis známek za 

středoškolské studium a jejich ověřený překlad provedený soudním překladatelem.  

(9) Ke dni podání přihlášky ke studiu je splatný poplatek spojený s přijímacím řízením. Pro bakalářský studijní program je 

stanoven poplatek ve výši 450 Kč. Poplatek se zasílá na číslo účtu uvedené v elektronické přihlášce. Platba musí být 

označena variabilním symbolem, který je individuálně přidělen každému uchazeči o studium. Při platbě ze zahraničí je 

nutné využít mezinárodního čísla účtu IBAN CZ5201000000354335800227, dále musí plátce zadat, že hradí poplatky za 

obě strany transakce (označení na příkazu OUR). K uhrazení poplatku lze využít i elektronické platební brány v aplikaci 

pro podávání přihlášek. Uhrazený poplatek je nevratný. 

(10) Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, pokud všechny sekce přihlášky v informačním systému budou označeny za 

kompletní, po doručení papírové podoby přihlášky na studijní oddělení děkanátu, po kontrole správnosti všech údajů, 

zaevidováni platby studijní referentkou.  

(11) Nedostatky v přihlášce vyplněné v informačním systému a v papírové přihlášce zaslané na studijní oddělení uchazeč 

o studium odstraňuje na základě výzvy a pokynů studijního oddělení děkanátu fakulty. Řádné a včasné neodstranění 

nedostatků může mít za důsledek zastavení přijímacího řízení. Přijímací řízení bude také zastaveno v případě podání 

přihlášky ke studiu bez uhrazeného poplatku spojeného s přijímacím řízením. 

(12) Uchazeč o studium, který splnil podmínky přijímacího řízení, byl přijat ke studiu, je povinen v den zápisu dodat ověřenou 

kopii maturitního vysvědčení. 

(13) Uchazeč o studium, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, splnil podmínky přijímacího řízení, 

byl přijat ke studiu, je povinen v den zápisu dodat ověřený doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální 

úrovni B2 a vyšší Evropského referenčního rámce pro jazyky a ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání 

středoškolského vzdělání v České republice podle obecně závazných předpisů České republiky. 

b) Navazující magisterské studijní programy a specializace 

(1) Přihlášku je nutné vyplnit nejdříve elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity 

v Brně (dále jen „informační systém“), následně vytisknout a podle níže uvedených pokynů tohoto dokumentu zaslat 

v papírové podobě na studijní oddělení děkanátu do 31. 3. 2022, nejlépe doporučeně. 

(2) Formulář pro vyplnění elektronické části přihlášky ke studiu je dostupný na adrese https://is.mendelu.cz/prihlaska/.  

(3) Uchazeč do navazujícího magisterského studia si podává přihlášku ke studiu do studijního programu s možností volby 

priority specializace a), b), c) v programu, pokud má program více specializací. V rámci studijního programu, který má více 

specializací, si podává jen jednu přihlášku. Současný student AF MENDELU 2021 si podává přihlášku dle prostupnosti 

bakalářského a navazujícího magisterského studia. Aby se současným studentům AF MENDELU započítaly správně body 

za prospěch z bakalářského studia, musí si uchazeč založit přihlášku jako stávající uživatel informačního systému. 

(4) Uchazeč vyplní sekci „Osobní údaje“ a sekci „Adresa“. Pokud budou údaje řádně zadány, budou sekce v informačním 

systému označeny jako kompletní. 
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(5) Kompletně vyplněnou přihlášku v informačním systému je nutné vytisknout a podepsat uchazečem. Uchazeč stvrzuje 

svým podpisem na přihlášce ke studiu pravdivost všech uvedených údajů. Údaje uvedené v informačním systému a 

v papírové podobě přihlášky musí být shodné. 

(6) Uchazeč AF MENDELU 2022 současně s přihláškou může podat žádost o prominutí přijímací zkoušky podle pokynů 

uvedených v § 6 ods.5. 

(7) Ke dni podání přihlášky ke studiu je splatný poplatek spojený s přijímacím řízením. Pro navazující magisterský studijní 

program je stanoven poplatek ve výši 450 Kč. Poplatek se zasílá na číslo účtu uvedené v elektronické přihlášce. Platba 

musí být označena variabilním symbolem, který je individuálně přidělen každému uchazeči o studium. Při platbě ze 

zahraničí je nutné využít mezinárodního čísla účtu IBAN CZ5201000000354335800227, dále musí plátce zadat, že hradí 

poplatky za obě strany transakce (označení na příkazu OUR). K uhrazení poplatku lze využít i elektronické platební brány 

v aplikaci pro podávání přihlášek. Uhrazený poplatek je nevratný. 

(8) Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, pokud všechny sekce přihlášky v informačním systému budou označeny za 

kompletní po doručení papírové podoby přihlášky na studijní oddělení děkanátu, po kontrole správnosti všech údajů a 

zaevidováni platby studijní referentkou. 

(9) Nedostatky v přihlášce vyplněné v informačním systému a v papírové přihlášce zaslané se všemi náležitostmi na studijní 

oddělení uchazeč o studium odstraňuje na základě výzvy a pokynů studijního oddělení děkanátu fakulty. Řádné a včasné 

neodstranění nedostatků může mít za důsledek zastavení přijímacího řízení. Přijímací řízení bude také zastaveno 

v případě podání přihlášky ke studiu bez uhrazeného poplatku spojeného s přijímacím řízením. 

(10) Uchazeč o studium, který splnil podmínky přijímacího řízení, byl přijat ke studiu, je povinen v den zápisu dodat ověřenou 

kopii bakalářského diplomu. Povinnost dokládat dosažené vzdělání se nevztahuje na uchazeče -  absolventy 2022, kteří 

příslušné vzdělání dosáhli na AF MENDELU.  

(11) Uchazeč o studium, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, splnil podmínky přijímacího řízení, 

byl přijat ke studiu, je povinen v den zápisu dodat ověřenou kopii nostrifikačního rozhodnutí, ověřený doklad o vykonání 

zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B2 a vyšší Evropského referenčního rámce pro jazyky a ověřenou kopii 

zahraničního diplomu a jeho ověřený překlad provedený soudním překladatelem, případně doklad nahrazující zahraniční 

diplom.  

 

§ 4 

Obecné podmínky přijímacího řízení 

(1) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan. Poradním orgánem je přijímací komise. 

(2) Náhled výsledků přijímacího řízení je uchazeči o studium dostupný prostřednictvím informačního systému. 

(3) Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 5 zákona o vysokých 

školách. Vysoká škola není povinna před vydáním rozhodnutí ve věci vyrozumět uchazeče o možnosti vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí/oznámení o splnění podmínek přijímacího řízení je uchazeči o studium 

doručováno v souladu s obecně závaznými předpisy. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 zákona o vysokých 

školách vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím informačního 

systému, pokud uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce ke studiu souhlasil; za den doručení a oznámení 

rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí v informačním systému. 

(4) Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a byl přijat ke studiu, je pozván k zápisu do studia, při kterém budou 

ověřeny podmínky dosaženého vzdělání podle § 3.  

(5) O termínu zápisu do studia bude uchazeč o studium informován e-mailem a také budou termíny zápisů zveřejněny na 

webových stránkách fakulty. 

(6) Uchazeči o studium, který nesplnil podmínky pro přijetí ke studiu, je vydáno rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeči, u kterého 

nebylo možné ověřit splnění podmínek pro přijetí ke studiu, je vydáno usnesení o zastavení přijímacího řízení. Tyto 

písemnosti jsou uchazeči o studium doručovány v souladu s obecně závaznými předpisy. 

(7) Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Univerzita může namísto umožnění nahlížet do spisu 

poskytnout uchazeči kopii spisu. 

(8) Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolacím správním orgánem je rektor; 

odvolání se podává prostřednictvím děkana.  
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§ 5 

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu  

uskutečňovaném v českém jazyce 

(1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo 

vzdělání dosažené podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách. 

(2) Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je průměrný prospěch předchozího studia na 

střední škole za posledního 3,5 roku studia. 

 

§ 6 

Podmínky přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu  

uskutečňovaném v českém jazyce 

(1) Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v bakalářském nebo 

magisterském studijním programu podle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách. 

(2) Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Přijímací zkouška má podobu písemného testu z předmětů státní 

závěrečné zkoušky předcházejícího bakalářského studia na AF MENDELU. Pořadí uchazečů sestavené podle celkového 

počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky je zásadním podkladem pro rozhodnutí pro přijetí.  

(3) Přijímací zkouška se koná dne 17. 5. 2022. Konkrétní čas přijímací zkoušky bude každému uchazeči stanoven individuálně 

v dostatečném časovém předstihu a oznámen prostřednictvím aplikace v informačním systému. 

(4) Test bude obsahovat 50 otázek, každá otázka má výběr ze 4 variant odpovědí, z nichž jen jedna bude správná. Za každou 

otázku bude možné získat 2 body, celkem maximálně 100 bodů.  

(5) Od povinnosti konat přijímací zkoušku může být osvobozeno maximálně 50 % uchazečů z počtů uvedených v § 2 odst. 1 

odpovídajícího studijního programu/specializace na základě studijního průměru předcházejícího bakalářského studia na 

„AFMENDELU“, kteří splnili následující podmínky: 

a) splnění prostupnosti bakalářského a navazujícího magisterského studia a  

b) v termínu podávání přihlášek ke studiu podají v tomto smyslu písemnou žádost na studijní oddělení děkanátu fakulty. 

(6) V případě, že přijatý uchazeč nevykoná v řádném termínu úspěšně státní závěrečnou zkoušku nezbytnou pro zápis do 

navazujícího magisterského studia, pozbývá oznámení o přijetí zaslané do úložiště uchazeče dostupného prostřednictvím 

informačního systému platnost a nelze se zúčastnit zápisu do studia pro daný akademický rok 2022/2023. 

 

§ 7 

Podmínky přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu 

 uskutečňovaném v cizím jazyce 

(1) Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Přijímací zkouška má podobu písemného testu z předmětů státní 

závěrečné zkoušky předcházejícího bakalářského studia na AF MENDELU. Pořadí uchazečů sestavené podle celkového 

počtu dosažených bodů je zásadním podkladem pro rozhodnutí pro přijetí.  

(2) Děkan má právo stanovit rozsah a způsob přijímací zkoušky, která se bude konat v období od ledna do března 2022, 

posoudit kvalifikaci uchazečů podle zaslaných doplňujících dokumentů. 

(3) Test bude obsahovat 30 otázek, každá otázka má výběr ze 4 variant odpovědí, z nichž jen jedna bude správná. Za každou 

otázku bude možné získat 2 body. Aby uchazeč vyhověl, musí správně odpovědět na nejméně 16 otázek. 

(4) Děkan může rovněž upustit od přijímací zkoušky na základě písemné žádosti uchazeče doručené přede dnem přijímací 

zkoušky. 

(5) Studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je zpoplatněno. Výše poplatků je uvedena v nařízení 

rektora „Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování 

profesorem“.  
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§ 8 

Závěrečná ustanovení 

(1) Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje se studijním oddělením děkanátu fakulty 

(v přezkumném řízení s rektorkou univerzity) pouze uchazeč. 

(2) Děkan si vyhrazuje právo nezahájit studium v daném studijním programu/specializaci v případě nízkého počtu 

uchazečů/přijatých uchazečů nebo již zapsaných studentů o studium splňujících podmínky přijetí. Uchazečům 

o studium/přijatým uchazečům nebo již zapsaným studentům v těchto studijních programech/specializacích bude nabídnuta 

možnost studia v příbuzném studijním programu/specializaci. 

(3) Pokud je udělena akreditace novému studijnímu programu před jednáním přijímací komise, vyhrazuje si děkan právo 

přijmout uchazeče do studia v nově akreditovaném studijním programu, jestliže jde o uchazeče o studium ve stejném nebo 

obdobném studijním programu, který splnil podmínky přijetí ke studiu. 

(4) Děkan si vyhrazuje právo vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. V takovém případě bude informace zveřejněna na úřední 

desce a na internetové adrese www.af.mendelu.cz. 

(5) V případě přijímacích zkoušek konaných v zahraničí může děkan stanovit mírně odlišné termíny pro jednotlivé kroky, 

podmínky přijímacího řízení. 

(6) Zprávu o průběhu přijímacího řízení dle § 50 odst. 9 zákona o vysokých školách zveřejní fakulta na www.af.mendelu.cz. 

(7) Dotazy lze zasílat: Ing. Simona Viktorinová, (545 133 008, simona.viktorinova@mendelu.cz, agro@mendelu.cz),  

Ing. Iveta Schönová (545 133 003, iveta.schonova@mendelu.cz), Bc. Martina Sobolová (545 133 010,  

martina.sobolova@mendelu.cz). 

(8) Přihlášky a další dokumenty související s přijímacím řízením lze ve stanoveném termínu zasílat na adresu: 

 

Mendelova univerzita v Brně 

Agronomická fakulta 

Studijní oddělení děkanátu  

Zemědělská 1 

613 00 Brno 

Česká republika 

 

Obálku označit slovem „PŘIHLÁŠKA“.  

(9) Tyto podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity 

v Brně nabývají platnosti dnem schválení Akademickým senátem fakulty. 

V Brně dne 18. 10. 2021 

 

 

 

      doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. 
       děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně  

 

 

Schváleno Akademickým senátem Agronomické fakulty dne 18. 10. 2021 

 
 
 
 
  
 prof. Dr. Ing. Jan Mareš 

 předseda Akademického senátu Agronomické fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně 
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