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V souladu s rozhodnutím Ministerstva, o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých 
vysokých škol při mimořádné situaci ze dne 4. 1. 2021, čj. MSTM-45977/2020-2, a rozhodnutím 
Ministerstva v téže věci ze dne 9. 3. 2021, čj. MSMT-6358/2021-1, s přílohou č. 1 usnesení vlády 
č. 393 ze dne 19. dubna 2021, k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, v duchu 
ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách, s ohledem na nejistotu 
a nepředvídatelnost budoucího vývoje situace a se záměrem vytvořit stabilní 
a předvídatelné prostředí pro uskutečňování vzdělávací činnosti na Provozně ekonomické 
fakultě Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „fakulta“) určuji podobu organizace zbývající 
části letního semestru akademického roku 2020/2021 takto: 

(1) Veškerá výuka na fakultě bude pokračovat v online formě až do 15. 5. 2021 dle nařízení 
děkana č. 3/2021, č.j. UM/7757/2021-1, přičemž je i nadále možná prezenční laboratorní 
praxe a individuální konzultace studentů v rozsahu a způsobu určeném v danou dobu 
platnými opatřeními vlády nebo univerzity. 

(2) Zkouškové období bude probíhat v online nebo distanční formě s možností využít 
prezenčních termínů zkoušek, a to za těchto podmínek: 

a) garant předmětu zajistí, aby podmínky ukončení předmětu ve všech formách 
byly srovnatelné a byl zachován princip rovného přístupu ke zkoušeným 
studentům;  

b) přiměřené množství termínů pro ukončení předmětu v online nebo distanční 
formě bude vypsáno se souhrnnou minimální kapacitou 150 % v předmětu 
zapsaných studentů, a to nejpozději do 10. 5. 2021;  
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c) termíny pro ukončení předmětu v prezenční formě mohou být vypsány nad 
kapacitu uvedenou v písmeni b) s tím, že nemůže být zkoušejícím vyžadována 
povinná účast na prezenčních termínech. Prezenční formu zkoušky si volí 
student v UIS z vypsaných termínů pro ukončení předmětu a nemůže být po něm 
vyžadována; 

d) kapacity prezenčních termínů vždy respektují v danou dobu platná opatření vlády 
nebo univerzity. 

(3) Studentům fakulty se umožňuje ve zkouškovém období návštěva fakulty v rozsahu a za 
účelem určeným v danou dobu platným nařízením vlády nebo univerzity. 

(4) Státní bakalářské a státní magisterské zkoušky budou probíhat prezenční formou. 
Zkoušení studentů bude rozepsáno na konkrétní čas uvedený v harmonogramu státní 
zkoušky. Každý student se na státní závěrečnou zkoušku dostaví nejdříve 15 minut 
a nejpozději 5 minut před časem uvedeným v harmonogramu státní zkoušky.  

(5) Promoce absolventů plánované na termín 1. 7. 2021 až 9. 7. 2021 se ruší. O náhradním 
termínu promocí budou úspěšní absolventi ochotní se jej zúčastnit informováni 
s dostatečným předstihem na kontaktním emailu uvedeném v kontaktním formuláři 
absolventa. 

(6) Diplom a Diploma Supplement si budou moci úspěšní absolventi vyzvednout 
v úředních hodinách na Studijním oddělení fakulty dle pokynů Studijního oddělení. 

(7) Termín odevzdání nové verze neúspěšně obhájené závěrečné práce do UIS pro 
studenty jdoucí na opravné státní zkoušky v září 2021 je 2. 8. 2021. Termín opravných 
státních zkoušek bude uveden v harmonogramu fakulty na akademický rok 2021/2022. 

(8) Aktuální informace ohledně platných opatření a aktuálního provozu kampusu najdou 
studenti a zaměstnanci zde: https://mendelu.cz/koronavirus. 

(9) Harmonogram letního semestru zůstává beze změn. 

(10) Toto nařízení nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 3. 5. 2021. 

 

According to the decision of the Ministry, on special authorisations of public and private 
higher education institutions in the extraordinary situation from 01/04/2021, ref. No. MSMT-
45977/2020-2, decision of the Ministry in the same issue from 03/09/2021, ref. No. MSMT-
6358/2021-1, and the attachment No. 1 of the resolution of the Government No. 393 from 
04/19/2021, on extraordinary measures of the Ministry of Health, in the spirit of article 24 
paragraph 2 letter a) of the Higher Education Act, with regard to the uncertainty and 
unpredictability of the future development of the situation and with the goal to create a 
stable and predictable environment for educational activities at the Faculty of Business 
and Economics of Mendel University in Brno (hereinafter referred as “faculty”) I declare the 
form of the organisation of the remaining part of the summer semester of the academic 
year 2020/2021: 

(1) All classes at the faculty will continue in an online form until 05/15/2021 according to 
the Dean’s Decree No. 3/2021, ref. No. UM/7757/2021-1, and at the same time on-site 
laboratory practices and individual consultations can be carried out in conformity with 
the measures of the Government or University. 

(2) The examination period will be carried out in an online or distance form with a 
possibility to attend the on-site examinations’ terms, that is: 
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a) Course supervisor will ensure that the conditions and requirements in all forms 
of examinations are comparable and that the principle of equality of examined 
students is preserved. 

b) Appropriate number of examination terms for the final course’s examination in 
an on-line or distance form will be offered with the minimum capacity of 150% of 
all enrolled students in the given course, that is no later than 05/10/2021. 

c) On-site examination terms might be offered above the capacity stated in letter 
b). However the attendance of students on on-site examination terms cannot be 
required by the examiner. On-site examination terms are chosen by the student 
from the list of examination terms in UIS. They cannot be mandatory. 

d) Capacities of on-site examination terms respect and are in conformity with the 
measures of the Government or University. 

(3) Students of the faculty are permitted to visit the faculty’s premises in the extend and 
for the purposes enabled by by that time effective measure of the Government or 
University during the on-line examination period. 

(4) State bachelor’s and master’s exams will be carried out in an on-site form. 
Examination of students will be guided by the time schedule of the state exam. Each 
student will arrive not earlier than 15 minutes and not later than 5 minutes before the 
beginning of his or her state examination. 

(5) Graduation ceremonies planned from 07/01/2021 to 07/09/2021 are cancelled. 
Graduates will be informed of the alternate time and form of the graduation 
ceremonies in advance via the email provided by the student in the graduate’s 
questionnaire. 

(6) Diploma and Diploma Supplement can be picked up at the Study Department of the 
faculty according to the instruction of the Study Department during the office hours. 

(7) Deadline for revised final theses of students who failed at the state exam and who are 
planning to take the retake state exam in September is set on 08/02/2021. The date of 
the retake state exams in September will be published in the Schedule of faculty for 
the academic year 2021/2022.   

(8) Updated information regarding the measures and operations of the University’s 
campus can be found at: https://mendelu.cz/en/coronavirus.  

(9) Schedule of the faculty for the summer semester 2020/2021 remains unchanged. 

(10) This Directive shall come into effect on 05/03/2021. 

 
V Brně 26. dubna 2021 / In Brno on 04/26/2021 
 
 
 
 
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. 
děkan PEF / Dean of the FBE 
 
Vyvěšeno dne: 26. 4. 2021 
Sejmuto dne: 
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