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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 rozhodnutím krizového 
štábu univerzity, 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 výukové části letního semestru akademického roku 2020/2021 
takto: 

(1) Veškerá výuka na fakultě bude pokračovat i po 28. 3. 2021 v online formě a v online 
formě bude probíhat až do 15. 5. 2021 (dále jen „období“). 

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

(3) Průběžné kontroly studijních povinností dle čl. 17 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu 
Mendelovy univerzity v Brně v tomto období proběhnou v online nebo distanční formě. 

(4) O způsobu organizace zkouškového období bude fakulta informovat s ohledem na vývoj 
situace nejpozději do 7. 5. 2021. 

(5) Obdobně jako v předchozích semestrech budou státní bakalářské a závěrečné zkoušky 
i v letním semestru probíhat prezenční formou. 
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(6) Toto nařízení nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 29. 3. 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, and decision of the Ministry in the same issue from 03/09/2021, ref. No. MSMT-
6358/2021-1, with the decision of the Emergency committee of the University, 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 classes of the summer semester of the academic 
year 2020/2021: 

(1) All classes at the faculty will be continue in an online form even after 03/28/2021 and 
they will be carried out in the online form until 05/15/2021 (hereinafter referred as 
“online period”). 

(2) 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 decree of the government or 
University during the online period. 

(3) Continuous checks of the study obligations according to article 17 paragraph 5 of the 
Study and Examinations Regulations of Mendel University in Brno will take place in the 
online or distance form during the online period. 

(4) Faculty will inform of the way of organisation of the examination period, with regards 
to the future development, no later than 05/07/2021. 

(5) State examinations will take place in an on-site form in the summer semester as well 
as they were carried out in previous semesters. 

(6) This Directive shall come into effect on 03/29/2021. 

 
V Brně 22. března 2021 / In Brno on 03/22/2021 
 
 
 
 
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. 
děkan PEF / Dean of the FBE 
 
Vyvěšeno dne: 22. 3. 2021 
Sejmuto dne: 
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