Vyhláška č. 8DV/2015 děkana FEK ZČU v Plzni
Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů
na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2016/2017
podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, § 48 a § 49 Přijímání ke studiu

čl. 1 – Termíny k přijímacímu řízení
Děkan Fakulty ekonomické ZČU v Plzni v souvislosti s přijímacím řízením stanoví tyto
termíny:
Dny otevřených dveří

19. 1. 2016 – Plzeň, budova ZČU, Univerzitní 26,
posluchárna EP-110, od 9:00 a 10:30 hod.
22. 1. 2016 – Cheb, budova FEK ZČU, Hradební
22, posluchárna CD-254, od 11:00 hod.

Termín podání přihlášky ke studiu

od 1. 12. 2015 do 31. 3. 2016

Termín pro zaplacení administrativního
poplatku za přijímací řízení

do 31. 3. 2016

Termíny přijímací zkoušky

od 12. 12. 2015 do 30. 4. 2016 (termíny Národní
srovnávací zkoušky - test Obecné studijní
předpoklady - Scio, s.r.o. nebo slovenská verze
Všeobecné študijné predpoklady – Scio, s.r.o.)

Termín pro podání žádosti o prominutí
přijímací zkoušky včetně povinných příloh

do 31. 3. 2016 (rozhoduje poštovní razítko)

Mezní termín zveřejnění výsledků
přijímacího řízení na www.pr.zcu.cz

15. 6. 2016

Termín pro doručení úředně ověřené
kopie maturitního vysvědčení na studijní
oddělení fakulty

do 15. 7. 2016

Termín podání přihlášky ke studiu podle čl. 7
odst. 2 této vyhlášky

do 1. 9. 2016

Termín pro doručení úředně ověřené kopie
dokladu o absolvování programu
celoživotního vzdělávání (viz čl. 7 odst. 2 této
vyhlášky)

do 1. 9. 2016

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníku

v období od 1. 9. do 2. 9. 2016 (osobní účast nutná)

Výsledek bude přístupný po zadání univerzitního čísla
uchazeče, které uchazeč získá při podání elektronické
přihlášky.

čl. 2 – Studijní programy a obory
Fakulta ekonomická ZČU organizuje výuku na dvou místech (Plzeň a Cheb). V akademickém
roce 2016/2017 přijímá ke studiu do následujících bakalářských studijních programů a oborů:
Studium v Plzni:
Bakalářský studijní program: B6208 Ekonomika a management
Studijní obor:  PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (PS, 3 roky)
 MANAGEMENT OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ (PS, 3 roky)
Bakalářský studijní program: B6209 Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor:  INFORMAČNÍ MANAGEMENT (PS, 3 roky)
 SYSTÉMY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ (PS, 3 roky)
Bakalářský studijní program: B1301 Geografie
Studijní obor:  EKONOMICKÁ A REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE (PS, 3 roky)
Studium v Chebu:
Bakalářský studijní program: B6208 Ekonomika a management
Studijní obor:  PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (PS, KS, 3 roky)
 MANAGEMENT OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ (PS, 3 roky)
Vysvětlivky:
B = bakalářské studium
PS = prezenční forma studia
KS = kombinovaná forma studia (studium při zaměstnání)

čl. 3 – Přihláška ke studiu
1. Přihlášku ke studiu podává uchazeč v elektronické formě na www stránce
http://eprihlaska.zcu.cz. Přihlášky v papírové formě se neakceptují s výjimkou přihlášek
podle čl. 7 této vyhlášky.
2. Uchazeč může podat více elektronických přihlášek na různé studijní programy a obory.
V rámci studijního programu Ekonomika a management může uchazeč podat přihlášky
pouze na jedno místo studia (Plzeň nebo Cheb) a jednu formu studia (prezenční nebo
kombinovanou).
3. Uchazeč, který podá na Fakultu ekonomickou ZČU více elektronických přihlášek, zadá na
každou přihlášku prioritu v rozmezí hodnot 1 až max. 5. Priorita udává pořadí, v jakém má
uchazeč o studium oborů zájem. Uchazeč nesmí na stejné fakultě označit více oborů
stejnou prioritu. Pokud bude uchazeč přijat na obor s předností prioritou, nebude mu na
další obory posíláno žádné písemné rozhodnutí.
4. Vady v elektronické přihlášce uchazeč odstraňuje ve lhůtách stanovených v rámci
informačního systému ZČU. Neodstranění vad nebo nedoložení platby řádně a včas může
mít za následek nezahájení nebo zastavení přijímacího řízení.
5. Fakulta je oprávněna vyzvat uchazeče k doložení údajů uvedených v přihlášce, případně k
doložení platby administrativního poplatku.
6. Uchazeč neposílá na fakultu vytištěnou elektronickou přihlášku.
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čl. 4 – Administrativní poplatek za přijímací řízení
1. Nutnou podmínkou pro přijetí a registraci přihlášky je úhrada administrativního poplatku,
který činí 500,- Kč za každý studijní program. K úhradě této částky uchazeč použije
bezhotovostní převod z účtu nebo platbu v hotovosti na přepážce Komerční banky.
Poštovní poukázku nelze pro platbu použít.
2. Číslo účtu a další údaje pro zaplacení poplatku jsou uchazeči vygenerovány při podání
elektronické přihlášky.
Výše poplatku:
500,- Kč
Způsob platby:
formou bankovního převodu nebo vkladu na bankovní účet ZČU
Banka:
KB Plzeň-město
Účet:
4811530257/0100
Variabilní symbol: 5175 0001 16
Specifický symbol: bude uchazeči přidělen po vyplnění elektronické přihlášky
3. Uchazeč, který se v rámci jednoho studijního programu hlásí na dva studijní obory, platí
administrativní poplatek pouze za jednu přihlášku. Při platbě administrativního poplatku
použije specifický symbol uvedený u přihlášky s přednostní prioritou.
4. O přiřazení zaplaceného poplatku k přihlášce je uchazeč informován mailem, který je
odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce.
5. Přihláška uchazeče, který nezaplatí do 31. 3. 2016 administrativní poplatek (s výjimkou
uvedenou v odstavci 3 tohoto článku), bude vyřazena z přijímacího řízení.
čl. 5 – Přijímací zkouška
1. Přijímací zkouška se koná formou Národní srovnávací zkoušky (NSZ) – Test obecných
studijních předpokladů (OSP) nebo slovenská verze Test všeobecných študijných
predpokladov (VSP). Zkoušky zajišťuje společnost Scio, s. r. o. Každý uchazeč, který
nesplňuje podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky (viz čl. 6 a čl. 7), musí alespoň
jednou absolvovat test OSP nebo test VSP v termínech od 12. 12. 2015 do 30. 4. 2016.
Uchazeč může vykonat test OSP nebo VSP ve více termínech, započítává se pouze nejlepší
výsledek za uvedené období. Výsledky testů OSP nebo VSP z termínů před 12. 12. 2015 a
z termínů po 30. 4. 2016 nebudou akceptovány. Uchazeč se na test OSP nebo VSP hlásí
sám na webové adrese Scio, s.r.o. www.scio.cz. Fakulta přihlašování uchazečů na
přijímací zkoušky nezajišťuje ani nezasílá pozvánky na přijímací zkoušku.
2. Výsledek testu uchazeče předává fakultě výhradně společnost Scio, s. r. o. Každý uchazeč
musí společnosti Scio, s. r. o. poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak
v rámci přihlášky k NSZ). Uchazeč sám výsledek svého testu fakultě nepředává.
3. Podmínkou úspěšného splnění přijímací zkoušky je dosažení percentilu z testu OSP nebo
VSP v hodnotě minimálně 40.
4. Přijetí ke studiu: Uchazeči, kteří dosáhnou z přijímací zkoušky percentilu minimálně 40,
budou přijímáni v pořadí podle hodnoty dosaženého percentilu a s ohledem na počet
přijímaných uchazečů pro daný obor, formu a místo studia. Uchazeči, který úspěšně
složil přijímací zkoušku, ale dle pořadí se již nedostal na zvolený studijní program, studijní
obor či místo studia, může děkan fakulty nabídnout jiný studijní program, studijní obor či
jiné místo studia.
5. Popis a ukázky NSZ – Test obecných studijních předpokladů a Test všeobecných
študijných predpokladov jsou zveřejněny na adrese: http://www.scio.cz/nsz/osp.asp
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čl. 6 – Přijímání bez přijímací zkoušky
1. Uchazeči, kteří studují střední školu v České republice a splňují kritéria uvedená
v odst. 3, 4 nebo 5, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky, pouze pokud poslední
ročník střední školy studují ve školním roce 2015/2016.
2. Uchazeči, kteří studují střední školu v zahraničí a splňují kritéria uvedená v odst. 3, 4
nebo 5, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky, pokud poslední ročník střední
školy studují ve školním roce 2015/2016 nebo pokud absolvovali střední školu ve
školním roce 2014/2015 a v roce 2015/2016 studují kurz českého jazyka zakončený
certifikovanou zkouškou z českého jazyka pro cizince dokládající znalost českého
jazyka minimálně v úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
3. Pro bakalářský studijní obor PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
v prezenční formě studia a bakalářský studijní obor MANAGEMENT OBCHODNÍCH
ČINNOSTÍ jsou bez konání přijímací zkoušky přijímáni uchazeči podle následujících
kritérií:
 Absolventi oborů vzdělávání Gymnázium (79-41-K/xx, 79-42-K/xx), Obchodní
akademie (63-41-M/02), Ekonomické lyceum (78-42-M/02) a Technické lyceum (7842-M/01), kteří ukončili střední školu s průměrným prospěchem nejvýše 2,50
v každém pololetí předposledního ročníku studia a v prvním pololetí posledního ročníku
studia na střední škole.
 Absolventi ostatních oborů středních škol, kteří ukončili střední školu s prospěchem
nejvýše 2,00 v každém pololetí předposledního ročníku studia a v prvním pololetí
posledního ročníku studia na střední škole.
4. Pro bakalářský studijní obor EKONOMICKÁ A REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE jsou bez
konání přijímací zkoušky přijímáni uchazeči podle následujících kritérií:
 Absolventi oborů vzdělávání Gymnázium (79-41-K/xx, 79-42-K/xx), Geodézie a
katastr nemovitostí (36-46-M/01), Obchodní akademie (63-41-M/02), Ekonomické
lyceum (78-42-M/02) a Technické lyceum (78-42-M/01), kteří ukončili střední školu
s průměrným prospěchem nejvýše 2,50 v každém pololetí předposledního ročníku
studia a v prvním pololetí posledního ročníku studia na střední škole.
 Absolventi ostatních oborů středních škol, kteří ukončili střední školu s prospěchem
nejvýše 2,00 v každém pololetí předposledního ročníku studia a v prvním pololetí
posledního ročníku studia na střední škole.
5. Pro bakalářský studijní obor SYSTÉMY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ a bakalářský
studijní obor INFORMAČNÍ MANAGEMENT jsou bez konání přijímací zkoušky
přijímáni uchazeči všech oborů vzdělávání, kteří ukončili střední školu s průměrným
prospěchem nejvýše 2,50 v každém pololetí předposledního ročníku studia a v prvním
pololetí posledního ročníku studia na střední škole.
6. Průměrný prospěch se vypočítá zvlášť za každé pololetí uvedené v odst. 3, 4 a 5,
nezapočítává se známka z chování.
7. Uchazeči o studium v prezenční formě, kteří splňují podmínky pro přijetí bez přijímací
zkoušky, mají povinnost zaslat doporučeným dopisem žádost o prominutí přijímací
zkoušky včetně povinných příloh na studijní oddělení fakulty do 31. 3. 2015 (rozhoduje
datum poštovního razítka). Formulář žádosti a pokyny k jeho vyplnění a doručení fakultě
je k dispozici na webové stránce www.fek.zcu.cz/uchazec.
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Povinnými přílohami k žádosti o prominutí přijímací zkoušky jsou úředně ověřené kopie
vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy (místo úředně ověřené
kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy je možné zaslat úředně ověřený výpis
z vysvědčení). K vysvědčením v cizím jazyce je nutné přiložit jejich úředně ověřený
překlad do českého jazyka. Uchazeči, kteří absolvovali střední školu v zahraničí ve
školním roce 2014/2015, přikládají k žádosti o prominutí přijímací zkoušky také doklad
o studiu v kurzu českého jazyka pro cizince v roce 2015/2016.
čl. 7 – Přijímání bez přijímací zkoušky v ostatních případech
1. Uchazečům o studium na FEK ZČU, kteří úspěšně studují studijní program na ZČU nebo
na jiné VŠ v ČR nebo v zahraničí, a uchazečům, kteří absolvovali studijní program nebo
jeho část na jiné VŠ v ČR nebo v zahraničí, může děkan FEK ZČU v souladu s § 49 odst.
3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění v odůvodněných případech (např. úspěšné
absolvování alespoň dvou semestrů vysokoškolského studia) na základě písemné žádosti
uchazeče prominout přijímací zkoušku. V takovém případě uchazeč zasílá přihlášku ke
studiu v papírové formě s přiloženou písemnou žádostí o prominutí přijímací zkoušky
doporučeným dopisem na studijní oddělení FEK ZČU nejpozději do 1. 9. 2016. Součástí
žádosti je úředně ověřená kopie dokladu o současném nebo absolvovaném studiu včetně
výsledků studia.
2. Do bakalářského studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru
Podniková ekonomika a management jsou bez konání přijímací zkoušky přijímáni
uchazeči, kteří v akademickém roce 2015/2016 úspěšně absolvovali program
celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu
Ekonomika a management a v tomto programu splnili všechny povinné předměty, které
svojí strukturou a obsahem odpovídají 1. ročníku akreditovaného bakalářského studijního
programu Ekonomika a management v daném oboru. Tito uchazeči mají povinnost
nejpozději do 1. 9. 2016 zaslat na studijní oddělení fakulty doporučeným dopisem
přihlášku ke studiu v papírové formě a úředně ověřený doklad o úspěšném absolvování
povinných předmětů programu celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaného
bakalářského studijního programu Ekonomika a management.
čl. 8 – Nutné podmínky pro přijetí ke studiu
1. Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení
úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (§ 48 odst. 1 zákona
č. 111/1998 Sb. v platném změní). Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení musí
uchazeč, který obdržel rozhodnutí o prominutí přijímací zkoušky nebo rozhodnutí
o dosažení požadovaného percentilu pro přijetí do daného studijního oboru, zaslat
doporučeným dopisem na studijní oddělení fakulty do 15. 7. 2016 (rozhoduje datum
poštovního razítka).
2. Uchazeč, který absolvoval střední školu v zahraniční (s výjimkou Slovenské republiky),
doloží znalost českého jazyka úředně ověřenou kopií dokladu o absolvování
certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince dokládající znalost českého
jazyka minimálně v úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky. Úředně ověřenou kopii dokladu musí uchazeč zaslat doporučeným dopisem na
studijní oddělení fakulty do 15. 7. 2016 (rozhoduje datum poštovního razítka).
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3. Uchazeč, který absolvoval střední školu v zahraničí, musí nejpozději v den zápisu do
studia předložit úředně ověřený doklad o uznání zahraničního středoškolského
vzdělání v ČR (nostrifikaci), pokud to předpisy České republiky u konkrétní země
vyžadují.
4. Uchazeči, který nedodrží termíny uvedené v odst. 1, 2 a 3 tohoto článku, bude zasláno
rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
čl. 9 – Přijímání uchazečů se státním občanstvím jiného státu
Uchazeče o studium se státním občanstvím jiného státu než ČR přijímá ke studiu na FEK
ZČU děkan podle těchto zásad:
 Studium probíhá v českém jazyce a bez poplatku za studium.
 Uchazeč koná přijímací zkoušku shodnou s českými uchazeči ve stejných termínech.
 Uchazeč má právo požádat o prominutí přijímací zkoušky, pokud splňuje podmínky
uvedené v čl. 6 nebo čl. 7.
 Uchazeč, který absolvoval střední školu v zahraničí, je povinen splnit podmínky
uvedené v čl. 8.
čl. 10 – Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů
Bakalářský studijní obor:
forma prezenční
forma kombinovaná

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
místo studia: Plzeň 150 míst
Cheb 80 míst
místo studia: Cheb 40 míst

Bakalářský studijní obor:
forma prezenční

MANAGEMENT OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ
místo studia: Plzeň 150 míst
Cheb 80 míst

Bakalářský studijní obor:
forma prezenční

SYSTÉMY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
místo studia: Plzeň 150 míst

Bakalářský studijní obor:
forma prezenční

INFORMAČNÍ MANAGEMENT
místo studia: Plzeň 60 míst

Bakalářský studijní obor:
forma prezenční

EKONOMICKÁ A REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE
místo studia: Plzeň 80 míst

čl. 11 – Informace o průběhu a výsledku přijímacího řízení
1. Informace o průběhu přijímacího řízení může uchazeč, který zaplatil administrativní
poplatek za přijímací řízení, sledovat na adrese www.pr.zcu.cz po zadání svého
univerzitního čísla, které je uchazeči přiděleno při podání elektronické přihlášky.
2. Na webové adrese www.pr.zcu.cz může uchazeč zjistit, zda byla schválena jeho žádost
o prominutí přijímací zkoušky. Informace o prominutí přijímací zkoušky budou na webové
adrese zveřejňovány průběžně od 1. 3. 2016.
3. Uchazeč, který písemně požádá o prominutí přijímací zkoušky a nesplní podmínky pro její
prominutí, obdrží obratem písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti.
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4. Uchazeči, kterým bude schválena žádost o prominutí přijímací zkoušky, obdrží do 31. 5.
2016 písemné rozhodnutí o prominutí přijímací zkoušky a informace k zápisu do studia.
5. Uchazeči, kteří se zúčastní přijímací zkoušky, mohou sledovat výsledek přijímacího řízení
na adrese www.pr.zcu.cz od 15. 6. 2016. Tito uchazeči obdrží písemné rozhodnutí
v červenci.
čl. 12 – Informace o ubytování
Fakulta nabízí studentům prezenční formy studia ubytování ve vlastním ubytovacím zařízení
v Chebu. V Plzni má fakulta k dispozici omezený počet lůžek ve studentských kolejích
v rámci kapacitních možností Západočeské univerzity v Plzni. Přednostně jsou vyřizovány
žádosti o ubytování studentů studijních programů Systémové inženýrství a informatika
a Geografie.
čl. 13 – Informace o studiu cizího jazyka
1. Studenti 1. ročníku bakalářského studia v prezenční formě si v 1. ročníku volí jeden
povinně volitelný cizí jazyk, a to buď anglický jazyk nebo německý jazyk.
2. Studenti 1. ročníku bakalářského studia v kombinované formě si v 1. ročníku volí jeden
povinně volitelný cizí jazyk, a to anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk nebo
ruský jazyk.
3. Při studiu povinně volitelného cizího jazyka studenti navazují na úroveň cizího jazyka,
kterou získali během svého studia na střední škole.
čl. 14 – Zápis do studia
Zápisy uchazečů přijatých do studia probíhají v období od 1. 9. do 2. 9. 2016 v konkrétně
stanoveném termínu pro daný studijní obor. Termín zápisu je uchazeči sdělen písemně
s dalšími informacemi o zápisu. U zápisu je nutná osobní účast. Omluva je možná pouze ze
závažných zdravotních důvodů, které je nutné doložit.
čl. 15 – Kontakty pro uchazeče o studium
Kontakt pro uchazeče o bakalářské studium v Plzni a v Chebu:
webová adresa: www.fek.zcu.cz/uchazec
Studijní referentka pro přijímací řízení: Hana Blatná
Tel.: 377 633 512
e-mail: fek@service.zcu.cz

Plzeň, 25. 11. 2015

PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
předsedkyně AS FEK ZČU

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan FEK ZČU
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