Podmínky pro přijetí ke studiu
v akreditovaném studijním programu
Inženýrská informatika
na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
v zimním semestru akademického roku 2008/2009
§1
Obecná ustanovení
(1) Podmínky pro přijetí ke studiu na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
(dále jen MZLU) jsou vydány podle § 17 odst. 2 písm c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákona o vysokých školách) a vychází
z jeho ustanovení § 48–50.
(2) Na základě pověření rektorem MZLU se přijímací řízení koná na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně (dále jen PEF) a rozhodnutí o přijetí vydává děkan.
(3) Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném studijním programu Inženýrská
informatika na MZLU v zimním semestru akademického roku 2008/2009 vstupují v platnost
8. října 2007, tj. dnem jejich schválení akademickým senátem MZLU v Brně.

§2
Podmínky přijetí ke studiu
(1) Obecné podmínky přijetí ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských
a doktorských studijních programech stanoví § 48 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách.
(2) Ke studiu v bakalářském studijním programu mohou být přijati pouze uchazeči,
kteří dosáhli úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
(3) Podmínky po přijetí ke studiu v zimním semestru následujícího akademického roku
zveřejňuje MZLU nejpozději do konce října 2007 na úřední desce PEF; po tomto datu jsou
též uvedeny na internetové adrese http://www.pef.mendelu.cz.

§3
Podávání přihlášek
(1) Přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech podávají uchazeči na
tiskopisech schválených MŠMT ČR případně elektronicky studijnímu oddělení PEF buď
osobně, nebo prostřednictvím střední školy na níže uvedenou adresu.
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Adresa pro podání přihlášky:
Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, studijní oddělení
Zemědělská 1, 613 00 BRNO
Adresa elektronické přihlášky: http://prihlaska.mendelu.cz
(2) Dnem doručení přihlášky na PEF je zahájeno přijímací řízení.
(3) Má-li zaplacená přihláška formální či jiné nedostatky, vyzve děkanát PEF neprodleně uchazeče, aby nedostatky odstranil ve stanovené lhůtě. Neodstraní-li uchazeč tyto
nedostatky v určené lhůtě, přijímací řízení uplynutím stanovené lhůty končí.
(4) Přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech se přijímají do 15. března
2008.

§4
Přijímací řízení
(1) Při přijímacím řízení postupuje MZLU podle § 50 zákona o vysokých školách.
(2) Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Účelem přijímací zkoušky je ověřit
předpoklady uchazeče o studium, zejména posoudit jeho vědomosti a schopnosti ke studiu.
(3) Povinností uchazeče je co nejdříve po zahájení přijímacího řízení předložit ověřený
doklad o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom bakaláře, diplom inženýra či
magistra) a jeho kopii ponechat k uložení na studijním oddělení PEF. V případě, že uchazeč
daný doklad do termínu přijímací zkoušky nemá, musí jej doručit na studijní oddělení PEF
nejpozději do 20. června 2008.
(4) Termín konání přijímacích zkoušek stanovený uchazeči děkanátem PEF je závazný.
Náhradní termín není stanovován. Uhrazený správní poplatek se nevrací.
(5) Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu musí umožnit splnění
závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.
(6) Ke dni podání přihlášky na tiskopisu ke studiu je splatný správní poplatek ve výši
450 Kč, jehož doklad o zaplacení se stává přílohou přihlášky ke studiu. Poplatek je zasílán
na účet č. 7200300237/0100 vedený u KB Brno-Černá Pole, var. symbol 1, konst. symbol
379. Tyto údaje platí jen pro přihlášku na tiskopisu. Složenka typu A je k dispozici
na děkanátě PEF.
U přihlášky v elektronické podobě na http://prihlaska.mendelu.cz je poplatek
400 Kč splatný k termínu podávání přihlášek. Poplatek je zasílán na číslo účtu uvedené
v elektronické přihlášce, každému uchazeči je zde rovněž přidělen zvláštní variabilní
symbol.
(7) Přijímací zkouška ke studiu v tříletých bakalářských studijních programech je konána formou Národních srovnávacích zkoušek SCIO (dále NSZ) z předmětu „Obecné studijní předpokladyÿ. Přijímací zkoušky ke studiu se konají 15. dubna 2008 a 16. května
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2008. Jeden z uvedených termínů si uchazeč volí, stejně tak místo konání dle nabídky firmy
SCIO. Informace o místech konání jsou uvedeny na http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/.
(8) Přijímací řízení ke studiu se uskutečňuje pro studijní program Inženýrská informatika, maximální počet přijímaných studentů 200, forma studia prezenční.
(9) Od povinnosti konat přijímací zkoušku budou osvobozeni uchazeči, kteří se 8. listopadu 2007 nebo 24. ledna 2008 nebo 13. března 2008 zúčastnili NSZ z předmětu „Obecné
studijní předpokladyÿ a v tomto předmětu a stejně tak i v Oddíle C (kvantitativní myšlení) se umístili mezi 60 % nejúspěšnějších. Studentům přijatým na základě výsledků SCIO
testů, kteří si podají do konce října 2008 žádost na děkanát PEF, bude vrácena polovina
poplatku za přihlášku na PEF.
(10) Od povinnosti konat přijímací zkoušku budou dále osvobozeni uchazeči, kteří
v rámci své maturitní zkoušky konané v roce 2008 maturovali z předmětu „Matematikaÿ
nebo z předmětu „Fyzikaÿ (vždy v rozsahu látky na standardním gymnáziu) alespoň s prospěchem dobře a nejpozději do 20. června 2008 tuto skutečnost prokáží.

§5
Rozhodnutí
(1) Do 14 dnů po skončení přijímacího řízení zveřejní PEF zprávu o jeho průběhu. Ve
zprávě uvede mj. základní statistické charakteristiky všech částí přijímací zkoušky podle
vyhl. MŠMT č. 343/2002, o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího
řízení na vysokých školách, ve znění pozdějších novel.
(2) Na základě výsledků dosažených při přijímací zkoušce rozhodne děkan PEF o přijetí
ke studiu v příslušném studijním programu.
(3) Rozhodnutí se vydává uchazeči písemně a musí obsahovat výrok o přijetí, odůvodnění a poučení o odvolání.
(4) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia.
(5) Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí
ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání
a musí být uchazeči doručeno poštovní zásilkou do vlastních rukou. Uchazeči, jehož pobyt
není znám, se doručuje vyvěšením rozhodnutí na úřední desce fakulty.
(6) Na rozhodování o přijetí ke studiu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
(7) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro
rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, do osmi dnů po obdržení rozhodnutí. Umožnění nahlédnutí mimo stanovený termín je považováno za nadstandardní úkon, který fakulta poskytuje
za poplatek.
(8) Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává děkanu PEF
ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení; zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Děkan může doporučit rektorovi žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit. Rektor změní
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rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy
nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 48 odst. 1 a 3 zákona o vysokých
školách, a to i bez souhlasu děkana. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
rektor univerzity

V Brně 1. října 2007

Schváleno AS MZLU v Brně
8. října 2007

Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
předseda senátu
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