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DFPR – 73/2021

Informace k předběžnému zápisu pro magisterské a bakalářské
studium do akademického roku 2021/2022
1) Základní informace:
Každý student i osoba s přerušeným studiem, která bude pokračovat ve studiu v akademickém
roce 2021/2022 je povinen/na se zúčastnit předběžného zápisu a provést registraci předmětů do
31. 8. 2021 do 24.00 hodin.
Předběžný zápis lze provést pouze elektronicky tzv. grafickým předzápisem prostřednictvím
webového prohlížeče portal.zcu.cz v záložkách „Studium“ a „Moje studium“. Přihlášení studenta
do systému předběžného zápisu a provádění úprav je možné i opakovaně.
Pro předběžný zápis je uživatelským jménem pro přihlášení studentovo uživatelské jméno používané
v systému ORION a příslušné heslo.
V případě, že student neprovede v termínu a předepsaným způsobem předběžný zápis, je to
důvod pro ukončení studia dle čl. 65 odst. 1 písm. k) Studijního a zkušebního řádu ZČU (dále
jen SaZŘ ZČU).
Při předběžném zápisu se studenti registrují na konkrétní rozvrhové akce a vytváří si svůj závazný
osobní studijní plán pro následující akademický rok. Student si sám koriguje svoji zátěž a
sestavuje si svůj rozvrh.
Organizace předběžného zápisu je upravena pokynem prorektora č. 6P/2021. Bližší informace čl. 9 a
19 SaZŘ ZČU, pod odkazem „Předběžný zápis“); http://stag.zcu.cz/predzapis/ a http://isstag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/studium_predzapis-graficky.html (grafický předzápis).
Zapsání studenta formou předběžného zápisu na rozvrhovou akci je pro studenta i garantující
katedru závazné, s výjimkou rozvrhových akcí předmětů volitelných, které katedra neotevře pro malý
počet přihlášených studentů. V případě, že se student nedostaví v 1. týdnu výuky v semestru na daný
předmět bez omluvy, může být na jeho místo zařazen jiný student.
Ve středu 1. 9. 2021 do 10.00 hod. budou k dispozici na Studijním oddělení FPR seznamy studentů, u
nichž nebyl předzápas některého předmětu akceptován pro malý počet zájemců. Tito studenti si
v úředních hodinách Studijního oddělení FPR na základě písemné žádosti do začátku výuky v ZS
mohou nahradit neakceptované předměty jinými předměty, na nichž jsou volná místa.
Ve dnech 17. 8. až 22. 8. 2021 je podle pokynu kvestora 1K/2021 celková odstávka počítačové sítě.
Změny v předběžném zápisu je možné provádět libovolně do jeho ukončení do 31. 8. 2021 do
24.00 hod.

2) Časový harmonogram:


Od 7. 6. od 9.00 hod. až 8. 6. 2021 mohou studenti FPR využít možnost výběru předmětů a
rozvrhových akci pro budoucí předzápis, tzv. předzápis předzápisu (možné pouze v menu





Grafický
předzápis
https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/predzapisgraficky_schema.html ).
Od 10. 6. 2021 od 9.00 hod. probíhá předběžný zápis pro studenty zařazené fakultou pro
akademický rok 2021/2022 do 3. a vyššího ročníku bakalářského studia, pro studenty
zařazené do 4. a vyššího ročníku magisterského studia a pro studenty navazujícího
magisterského programu.
Od 11. 6. 2021 od 9.00 hod. do 2. 7. 2021 a od 23. 8. 2021 do 31. 8. 2021 do 24.00 hod.
probíhá předběžný zápis pro všechny studenty.

Studenti magisterského a bakalářského studia nastupující v akademickém roce 2021/2022 do
prvního roku svého studia předběžný zápis neprovádějí. Studijní oddělení jim zapíše povinné
předměty prvního roku standardního (doporučeného) studijního plánu. Předměty typu B a C si budou
moci studenti volit sami. O postupu volby předmětů B a C budou studenti informováni v rozhodnutí o
přijetí ke studiu.
3) Pravidla pro zápis předmětů (čl. 18 SaZŘ ZČU):
1) Na jeden akademický rok si lze zapsat předměty, které v součtu čítají maximálně 75 kreditů.
Doporučuje se zapsat si předměty o celkové hodnotě 60 kreditů.
2) Nelze si zapsat předmět, u něhož není povolen vícezápis, který byl již jednou zapsán a řádně
ukončen.
3) Jedním z kritérií pro přiznání prospěchového stipendia je získání alespoň 60 aktivních
kreditů (nikoliv uznaných) v daném akademickém roce (Stipendijní řád ZČU).
4) Za první rok studia musí student získat aspoň 40 aktivních kreditů (nikoliv uznaných).
5) Student si zapíše předměty tak, aby získal v kterýkoliv čtyřech po sobě jdoucích úplných
semestrech celkem alespoň 80 aktivních kreditů (nikoliv uznaných). To neplatí, má-li již
všechny kreditové povinnosti splněny v rámci daného studijního programu a zbývají mu
pouze SSZK za 0 kreditů.
6) Nesplní-li student podmínky pro získání kreditů za předmět, lze tento předmět zapsat nejvýše
ještě jednou (tzv. opakovaný zápis předmětu čl. 24 SaZŘ).
7) Student si volí předměty tak, aby při ukončení svého studia dosáhl v magisterském studijním
programu nejméně 300 kreditů, v navazujícím magisterském studijním programu nejméně
120 kreditů a v bakalářském studijním programu nejméně 180 kreditů.
Student si zapisuje povinné předměty (A), povinně volitelné předměty (B) a volitelné předměty
(C).
Při zápisu povinných předmětů doporučuji každému studentovi držet se doporučeného
studijního plánu a zkontrolovat si rozvrhové akce zapsaných předmětů.
V případě plné kapacity předmětu (nebo v případě, že k předmětu není přiřazena rozvrhová
akce) se nelze zapsat. V tomto případě kontaktujte garantující katedru nebo sledujte, zdali se
v průběhu předběžného zápisu někdo neodhlásí.
4) Předměty typu A

U předmětů typu A si student při zápisu zapisuje společnou přednášku pro všechny a vybírá si
seminář, pokud je více seminárních skupin.
Student má povinnost zapisovat si též předměty vyjadřující soubornou zkoušku, státní zkoušky,
jejichž součástí je i kvalifikační práce a přípravné semináře ke státní zkoušce:
a) Magisterský studijní program - Právo:
 SSZK: TRSZ, SPSZ, OHSZ, PRSZ, OPSZ
 DP- odevzdání (není SSZK), DPO – obhajoba



Předměty souborné zkoušky (ČDDZ, ŘPDZ a TPDZ) jsou povinni si zapsat studenti
nastoupivší ke studiu od akademického roku 2013/2014 ve 2. ročníku v ZS.

b) Bakalářský studijní program:
SSZK: BZSP, BZSB, BZVS
BP – odevzdání (není SSZK), BPO - obhajoba
c) Navazující magisterský studijní program:
SSZK: OSPSZ, OKSZ, VSSZ,
DP – odevzdání (není SSZK), DPO - obhajoba
POZOR!!!, zapisujte si příslušné státní zkoušky na příslušný semestr (ZS nebo LS), ve kterém je
chcete konat, a lze předpokládat, že budete mít splněny podmínky přístupu na SSZK!!! Systém Vám
automaticky nabídne semestr podle doporučeného studijního plánu. Zápis SSZK v jiný semestr je
třeba provést přes – vyhledat předmět.
V rámci akademického roku jsou vždy dvě možnosti konat příslušný blok za splnění podmínek
přístupu!!!
POZOR!!! Při zápisu BP a DP – odevzdání a BPO a DPO – obhajoba je student povinen si zapsat
tento předmět v souladu se zadáním kvalifikační práce (písemné rozhodnutí s podpisem děkana a
vedoucího katedry).
POZOR!!! Soubornou zkoušku (ČDDZ, TPDZ a ŘPDZ) si zapisujte v souladu doporučeným
studijním plánem (2. ročník pouze ZS), při opakovaném zápisu souborné zkoušky si ji lze zapsat
pouze do ZS. Třetí zápis není povolen!!!
5) Předměty typu B
Tyto předměty si volí všichni studenti magisterského i bakalářského studijního programu zpravidla
z nabídky FPR ZČU v minimálním rozsahu, který stanoví příslušná verze studijního plánu. Podrobně
popsáno v podmínkách pro absolvování studia - shrnutí, viz níže.
Všichni studenti si mohou zapsat i cizojazyčné odborné předměty zajišťované FPR.

6) Předměty typu C
Tyto předměty si student volí z nabídky doporučeného studijního plánu nebo všech předmětů
vyučovaných na ZČU.
C předměty doplňují výběr předmětů tak, aby student získal nejméně 300 kreditů při Mgr. studiu, 180
kreditů při Bc. studiu a 120 kreditů při navazujícím magisterském studiu.
Maximálně lze zapsat předměty C u magisterského studia do výše 15 kreditů, u bakalářského
studia do výše 9 kreditů a u navazujícího magisterského studia do výše 6 kreditů.
POZOR!!! V případě zápisu C předmětů nad tento limit, budou takové předměty automaticky
smazány Studijním oddělení fakulty.
POZOR!!! Pokud si zapíšete B a C předměty a nesplníte je, máte povinnost si je opakovaně
zapsat a splnit – jinak bude studium ukončeno dle čl. 65 odst. 1 písm. e). Toto se nevztahuje při
uplatnění zápisové propustky (čl. 25 SaZŘ).
Jazykové předměty naleznete pod Ústavem jazykové přípravy (zkratka katedry UJP –
http://ujp.zcu.cz ) nebo v nabídce povinně volitelných předmětů FPR, předměty tělesné výchovy
pod zkratkou katedry KTS (www.kts.zcu.cz).
Pozor, sledujte při volbě předmětů B a C, aby nedocházelo ke kolizi s předměty A!
7) Specializační projekty (dříve certifikátové programy):

V rámci předběžného zápisu si lze zapsat předměty tvořící specializační projekty (dříve certifikátové
programy) zakončené závěrečnou zkouškou. Více informací o programech naleznete na portálu ZČU.
Fakulta nabízí následující programy:
 Náboženské právo
 Aplikované otázky finančního práva
 Základy německého práva (německý jazyk)
 Evropské soukromé právo (anglický jazyk)
 Právní praxe

Podmínky pro absolvování studia - shrnutí:
Studenti magisterského studijního programu nastoupivší ke studiu do
akademického roku 2011/2012 včetně:
Získání minimálně 300 kreditů, které jsou získány:
1) za povinné předměty – A (včetně předmětů SSZK – ČDSZ, TPSZ, ŘPSZ, SPSZ, TRSZ,
OHSZ, OPSZ, PRSZ, a odevzdání a obhajoby kvalifikační práce a přípravných seminářů –
SPPS, OHPS, OPPS, PRPS),
2) za blok povinně volitelných předmětů – B (povinnost minimálně získat alespoň 30 kreditů),
3) za výběrové předměty – C (max. 15 kreditů).
Doporučuji si zapsat více B předmětů.

Studenti magisterského studijního programu nastoupivší ke
studiu od akademického roku 2013/2014:
Získání minimálně 300 kreditů, které jsou získány:
1) za povinné předměty – A (včetně předmětů SSZK – SPSZ, TRSZ, OHSZ, OPSZ, PRSZ, dílčí
souborné zkoušky – ČDDZ, TPDZ, ŘPDZ, a odevzdání a obhajoby kvalifikační práce),
2) za blok povinně volitelných předmětů – B (povinnost minimálně získat alespoň 52 kreditů, pro
verzi 17 studijního plánu 40 kreditů, od verze 18 studijního plánu 47 kreditů),
3) za blok povinně volitelných předmětů cizojazyčných – B1 (povinnost získat minimálně 8
kreditů),
4) za výběrové předměty – C (max. 15 kreditů).
Doporučuji si zapsat více B předmětů.

Studenti magisterského studijního programu nastoupivší ke
studiu od akademického roku 2019/2020:
Získání minimálně 300 kreditů, které jsou získány:
1) za povinné předměty – A (včetně předmětů SSZK – SPSZ, TRSZ, OHSZ, OPSZ, PRSZ, dílčí
souborné zkoušky – ČDDZ, TPDZ, ŘPDZ, a odevzdání a obhajoby kvalifikační práce),
2) za blok povinně volitelných předmětů – B1 (povinnost minimálně získat alespoň 36 kreditů),
3) za blok povinně volitelných předmětů cizojazyčných – B2 (povinnost získat minimálně 8
kreditů),
4) za blok povinně volitelných dovednostních předmětů – B3 (povinnost získat minimálně 3
kredity)

5) za výběrové předměty – C (max. 15 kreditů).
Doporučuji si zapsat více B předmětů.

Studenti bakalářského studijního programu
Získání minimálně 180 kreditů, které jsou získány:
1) za povinné předměty – A (včetně předmětů SSZK – BZVS, BZSP, BZSP, a odevzdání a
obhajoby kvalifikační práce),
2) za blok povinně volitelných předmětů – B (povinnost minimálně získat alespoň 27 kreditů, od
verze 20 je povinnost získat minimálně 26 kreditů)
3) za výběrové předměty – C (max. 9 kreditů).
Doporučuji si zapsat více B předmětů.

Studenti navazujícího magisterského studijního programu
Získání minimálně 120 kreditů, které jsou získány:
1) za povinné předměty – A (včetně předmětů SSZK – OSPSZ, OKSZ, VSSZ, a odevzdání a
obhajoby kvalifikační práce),
2) za blok povinně volitelných předmětů – B (povinnost minimálně získat alespoň 24 kreditů pro
verzi 16 studijního plánu, od verze 18 studijního plánu povinnost získat minimálně 21 kreditů)
3) za výběrové předměty – C (max. 6 kreditů).
Doporučuji si zapsat více B předmětů.
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