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FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Vysoká škola ekonomická v Praze

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ A MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Finance
Obsah programu pokrývá širokou oblast financí, to zna-
mená, že studium se zaměřuje na problematiku peněž-
ních systémů, měnové teorie a politiky, finančních trhů, 
bankovnictví, pojišťovnictví a veřejných financí, a je do-
plněné důležitými znalostmi z účetnictví, analýz finanč-
ních výkazů a finančního řízení. Absolventi nacházejí 
uplatnění v bankovní sféře a dalších institucích finanční-
ho trhu, ve všech institucích soustavy veřejných financí 
od ministerstva přes finanční úřady až po finanční orgány 
měst a obcí, rovněž i ve finančních útvarech firem.

Účetnictví a finanční řízení podniku
V rámci studia tohoto programu získává absolvent po-
znatky jak z teorie a národní i mezinárodní praxe finanč-
ního účetnictví a výkaznictví, tak také z nákladového 
a manažerského účetnictví, finančních analýz a finanční-
ho řízení podnikatelských i neziskových subjektů. Studi-
um připravuje absolventy pro zaměstnání ve finančním 
a manažerském účetnictví (podnikatele, jednotlivce, 
osobní nebo kapitálové společnosti, nevýdělečné orga-
nizace a jiných subjektů), dále v oblasti vnitřní kontroly, 
daní a prověřování účetní závěrky.

Bankovnictví a pojišťovnictví
Skladba předmětů v programu je sestavena tak, aby ve-
dle obecně ekonomické problematiky podávala na jed-
né straně komplexní a dostatečně podrobný pohled 
na problematiku produktů komerčního bankovnictví, 
kapitálových trhů a pojistných produktů. Na straně 
druhé student získá znalosti o fungování finančního 
systému, jeho regulaci a roli centrální banky (včetně 
problematiky měnové politiky a jejího vlivu na finanční 
rozhodování). Program je koncipován tak, aby absol-
vent získal potřebné praktické znalosti pro zaměstnání 
ve finanční sféře.

Zdanění a daňová politika
Program připravuje odborníky specializované na daňo-
vou problematiku. Důraz je kladen zvláště na praktické 
zvládnutí daňové problematiky v hospodářské praxi 
České republiky. Absolventi programu jsou připraveni 
na práci především na finančních úřadech a finančních 
orgánech měst a obcí, ale i ve finančních útvarech firem 
či v oblasti daňového poradenství.

Vzdělávání v ekonomických předmětech
V tomto oborovém zaměření získává absolvent zna-
losti ekonomických předmětů v rozsahu standardního 
bakalářského studia. Důraz je kladen na ekonomické 
předměty, týkající se finančního řízení podniku, na jeho 
informační zajištění, které vychází z účetního vidění světa 
v podmínkách informačních a komunikačních technolo-
gií. Dále je důraz kladen na předměty, týkající se základů 
psychologie, obecné pedagogiky, andragogiky, speciální 
pedagogiky a základní znalosti didaktik ekonomických 
předmětů, potřebných pro budoucí pedagogickou či lek-
torskou praxi.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Skládat přijímací zkoušky na Fakultu financí a účetnictví 
mohou uchazeči, kteří řádně podali přihlášku ke studiu, 
prokáží se platným průkazem totožnosti. Pro cizí stát-
ní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky 
a s výjimkou uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z čes-
kého jazyka) je další podmínkou přijetí úspěšné absolvo-
vání vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který 
ověří jejich schopnost porozumět textu a mluvenému 
projevu v českém jazyce. Vstupní test je placený (platba 
není součástí poplatků za přijímací řízení). Uchazeči, kte-
rých se povinnost skládat zkoušku z českého jazyka týká, 
se na tuto zkoušku musí samostatně přihlásit. Zkouška 
z českého jazyka se bude konat 10. června 2019. Bez 
splnění výše uvedených podmínek nebude uchazeči po-
voleno skládat přijímací zkoušky. Uchazeči ze zemí EU, 
kteří budou skládat maturitní zkoušku v zahraničí a ne-
mohou se účastnit červnového termínu přijímacích zkou-
šek, mohou písemně požádat (k rukám paní Stehlíkové) 
do 30. 4. 2019 o skládání přijímací zkoušky v srpnu 2019. 
Přihlášku ke studiu podávají elektronicky do 30. 4. 2019.

Podmínky přijetí ke studiu
Podmínky k přijetí uchazeče ke studiu jsou:
● dosažení bodových limitů u přijímacích testů, které 

pro jednotlivé programy studia stanoví děkan fakulty,
● zápis ke studiu, u kterého uchazeč doloží dosažení úpl-

ného středního vzdělání předložením:
 ● ověřené kopie maturitního vysvědčení (ověření 

může provést i střední škola, která vysvědčení vysta-
vila) – v případě dosažení úplného středního vzdělá-
ní v České nebo Slovenské republice (viz zákon o VŠ  
č. 111/1998 Sb., v platném znění),

 ● předložením nostrifikační doložky v souladu s vy-
hláškou č. 12/2005 Sb. v případě, že dosáhli úplného 
středního vzdělání v zahraničí.

Obsah přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky jsou shodné pro všechny bakalářské pro-
gramy Fakulty financí a účetnictví a skládají se ze dvou částí:
● písemného testu z matematiky s maximálním počtem 

dosažených bodů 100,
● písemného testu z anglického jazyka s maximálním 

počtem dosažených bodů 100. 

Vzory testů jsou ke stažení na https://www.vse.cz/ 
zajemci-o-studium/bakalarske-obory/zkusebni-testy 
-z-minulych-let/ v rubrice Zájemci o studium. Zde si může-
te zkusit napsat cvičný test a najdete zde i informace o pří-
pravných kurzech k přijímacím zkouškám pořádaným VŠE.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat samostat-
nou přihlášku, je možné podat pouze jednu přihlášku 
s možností uvedení tří studijních programů. Přihláš-
ka ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese  
http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky elektronic-
ky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou uvede 
v přihlášce) číslo účtu a variabilní symbol, který uvede 
na příkazu k úhradě (poštovní složence) při platbě po-
platku za úkony spojené s přijímacím řízením. V hotovosti 
poplatek uhradit nelze. Uchazeč je považován za přihláše-
ného v okamžiku, kdy je na uvedený účet školy připsána 
předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným varia-
bilním symbolem a přihláška je kompletně vyplněná. 

Formální náležitosti přihlášky
V přihlášce je nutné vyplnit všechny požadované 
údaje. Dále je nutné správně doplnit:
Zvolený program ve struktuře:
●	první (hlavní) program
● druhý (náhradní) program (v přihlášce označen jako 

alternativní typ studia)
● třetí (náhradní) program (v přihlášce označen jako al-

ternativní typ studia)

Na všech třech místech lze uvádět pouze studijní pro-
gramy Fakulty financí a účetnictví (Finance, Účetnictví 
a finanční řízení podniku, Zdanění a daňová politika, 
Bankovnictví a pojišťovnictví, Vzdělávání v ekonomic-
kých předmětech). Volba programů jiných fakult VŠE je 
nepřípustná. Pokud bude přihláška obsahovat program 
z jiné fakulty VŠE, nebude přijata.

Poplatek za přijímací řízení: 690 Kč 
Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2019

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
11. a 12. června 2019

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
25. ledna 2019 od 9:00 a 11:00

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

Název studijního programu Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní 
 délka studia Forma studia

Finance 150

3 roky prezenční

Účetnictví a finanční řízení podniku 164

Bankovnictví a pojišťovnictví  80

Zdanění a daňová politika  50

Obor Vzdělávání v ekonomických předmětech  20
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Studijní referentka: Bohumira Holečková
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FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářské studium na Fakultě mezinárodních 
vztahů VŠE kombinuje výuku obecných 
ekonomických předmětů a kurzů, které dávají 
absolventům jednotlivých programů odlišné 
znalosti a možnost se profilovat. Připraví Tě tak 
na navazující magisterské studium i na práci na 
manažerských pozicích ve firmách či v různých 
institucích a organizacích. Na FMV je kromě 
předmětů z oblasti ekonomie a daného oboru 
kladen důraz i na výuku jazyků – absolventi mají 
znalosti dvou cizích jazyků na úrovni C1 a během 
studia mají možnost naučit se další jazyky, což vede 
i k poznávání cizích kultur. Fakulta tak připravuje 
své absolventy na mezinárodní prostředí, ve kterém 
najde uplatnění většina z nich.  
Získáš to, co mezinárodní business potřebuje!

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ A MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Mezinárodní obchod
Láká Tě svět mezinárodního byznysu? Potom je pro Tebe 
program Mezinárodní obchod to pravé. Prostřednictvím 
předmětů jako Mezinárodní obchodní operace nebo Světo-
vá ekonomika se naučíš chápat svět v  souvislostech a ne-
bude pro Tebe problém zorientovat se ve stále se měnícím 
mezinárodním prostředí. 
Jako absolvent tohoto programu se o uplatnění nemusíš 
bát. Práci najdeš zejména v  nadnárodních korporacích, 
firmách zaměřených na export nebo v  mezinárodních in-
stitucích.

Mezinárodní studia a diplomacie
Vidíš se ve světě diplomatických jednání a summitů? 
Program Mezinárodní studia a diplomacie by pro Tebe 
měl být jasnou volbou. Předměty jako Mezinárodní vzta-
hy nebo Diplomacie a diplomatický protokol Ti umožní 
seznámit se s  děním ve světě a díky specifickému pojetí 
studia získáš i ekonomický pohled na diplomacii, což pro 
Tebe znamená zajímavou konkurenční výhodu.
S  nabytými znalostmi se rozhodně neztratíš. Pracovat mů-
žeš jak v  politických, tak v ekonomických institucích nebo 
například v agenturách sítě OSN.

Cestovní ruch
Chceš zjistit, jaký má cestovní ruch vliv na ekonomiku 
a rozvoj regionů a jak s  tímhle potenciálem pracovat? Ne-
přehlédni program Cestovní ruch. Díky předmětům jako 

Organizace a řízení cestovních kanceláří a agentur nebo 
Regionální rozvoj a kultura se naučíš dívat se na tuto ob-
last s  nadhledem a bez problému se v  ní orientovat.
Absolventi tohoto programu nacházejí obvykle uplatnění 
v podnicích orientovaných na oblast cestovního ruchu či 
v institucích zaměřených na regionální rozvoj.

Manažer obchodu
Máte alespoň pět let praxe a chcete studovat při práci? 
Právě pro Vás je určen program Manažer obchodu, který 
formou kombinovaného studia připravuje absolventy na 
manažerské pozice. Pro co největší usnadnění samostudia 
je ve velké míře využíváno multimediálních a e-learningo-
vých nástrojů.
Díky nabytým specializovaným znalostem v oblasti retai-
lingu či řízení obchodní sítě budete připraveni na pozice 
v managementu hlavně takto zaměřených firem.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Zákonnou podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském stu-
dijním programu je dosažení středního vzdělání s maturit-
ní zkouškou. Dále je podmínkou přijetí ke studiu v baka-
lářském studijním programu vykonání přijímací zkoušky 
skládající se z testu z matematiky, z testu z jednoho 
cizího jazyka a z testu z druhého cizího jazyka. Přijat 
může být pouze ten uchazeč, který splní bodovou hranici 
vyhlášenou děkanem pro celkový součet a zároveň bodo-
vou hranici vyhlášenou děkanem pro každý z testů. 

Výsledky přijímací zkoušky mohou být nahrazeny výsled-
ky z přijímacích zkoušek nanečisto pořádaných Vysokou 
školou ekonomickou v Praze (https://nanecisto.vse.cz/), 
a to v případě, že uchazeč získal u jednoho z pokusů ale-
spoň 70 % bodů ze všech testů, bude uchazeč přijat bez 
přijímacího řízení. V případě, že uchazeč skládal u přijí-
macích zkoušek nanečisto zkoušku jen z jednoho cizího 
jazyka, a dosáhl alespoň 70 % z obou testů, použijí se vý-
sledky z přijímacích zkoušek nanečisto k vyhodnocení tes-
tu z matematiky a tohoto cizího jazyka. Přijímací zkoušku 
z druhého cizího jazyka složí uchazeč v řádném termínu 
přijímacích zkoušek. Výsledky přijímacích zkoušek z ma-
tematiky mohou být dále nahrazeny výsledkem zkoušky 
Matematika+, a to tak, že výsledek 1 z testu Matematika+ 
se vyhodnotí jako 1000 bodů z přijímací zkoušky, výsledek 
2 jako 900 bodů a výsledek 3 jako 800 bodů.

U oboru Manažer obchodu jsou podmínkami přijetí mini-
málně pětiletá praxe (obor proto není určen pro čerstvé 
maturanty) a vykonání přijímací zkoušky, skládající se z tes-
tu ze všeobecných znalostí a z testu z anglického jazyka.

U anglicky vyučovaných programů se přijímací zkouška 
skládá z písemné eseje, posouzení studijních předpo-
kladů a posouzení jazykových znalostí v angličtině. Při-
jat může být pouze ten uchazeč, který splní bodovou 
hranici vyhlášenou děkanem pro celkový součet a získá 
minimálně 50 % bodů z eseje a zároveň minimálně 50 % 
bodů z motivačního dopisu. Více na https://ibb.vse.cz/ 
a https://ids.vse.cz/.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na 
adrese http://prihlasky.vse.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V PREZENČNÍ FORMĚ STUDIA OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA OTEVÍRANÝ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2019

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
13. a 14. června 2019

Název studijního programu Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní 
 délka studia Forma studia

Mezinárodní obchod 400

3 roky prezenční

Mezinárodní studia a diplomacie 120

Cestovní ruch 100

International Business  75

International and Diplomatic Studies  25

Název studijního programu Název oboru Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní
délka studia Forma studia

Mezinárodní ekonomické vztahy Manažer obchodu 60 3 roky kombinovaná

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. ledna 2019 (sobota)

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2019, více na: http://rpc.vse.cz



http://fph.vse.cz Studijní referentka: Hana Dudová
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FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
Vysoká škola ekonomická v Praze

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ  
A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Podniková ekonomika a management
Cílem bakalářského studia programu Podniková ekono-
mika a management je vychovávat analyticky a eticky 
uvažující odborníky se širokým ekonomickým přehledem 
s hlavním zaměřením na management podniku. 

Absolventi naleznou uplatnění zejména v průmyslových 
podnicích, v podnicích působících v odvětví energetiky, 
dopravy, skladování, obchodu, služeb či v poradenských 
firmách.

Экономика предприятия и менеджмент;
Business Administration
Oba programy jsou obsahově identické s programy Pod-
niková ekonomika a management s tím rozdílem, že jsou 
plně vyučovány v ruském a anglickém jazyce. 

Arts management
Tento studijní program vychovává specialisty se zamě-
řením na organizaci a management kulturních institucí 
státního, veřejnoprávního i soukromého charakteru. 
Absolventi najdou uplatnění jak v oblasti veřejné správy, 
managementu kulturních památek, tak v soukromých 
firmách a mezinárodních organizacích zaměřených na 
ekonomiku kultury.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního 
programu je dosažení úplného středního nebo úplného 
středního odborného vzdělání ukončeného maturitou, 
včetně znalosti anglického jazyka na úrovni středoškol-
ského vzdělání. 

Další podmínkou přijetí do bakalářského studijního pro-
gramu je vykonání přijímací zkoušky skládající se:
● pro program Podniková ekonomika a management 

z testu z matematiky a z testu z jednoho cizího jazyka 
(britská angličtina, francouzština, němčina, španělšti-
na, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. 
o úřední jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky). 

● pro program Arts Management z testu z anglického 
jazyka, z testu ze základů logického myšlení a z testu 
ze znalostí z oblasti kultury. 

● pro programy vyučované v ruštině a angličtině je 
možné vykonat přijímací zkoušky i distančně. Informa-
ce jsou k dispozici na webových stránkách fakulty.

Další podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studij-
ním programu uskutečňovaného v českém jazyce je pro-
kázání schopnosti porozumět psanému a mluvenému 
projevu v českém jazyce, a to úspěšným složením matu-
ritní zkoušky z českého resp. slovenského jazyka. Pokud 
v rámci svého studia na střední škole uchazeč neskládal 
maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, 
lze ji nahradit úspěšným složením vstupního testu z čes-
kého jazyka, který organizuje katedra anglického jazyka 
VŠE. Bližší informace je možné nalézt na webové adrese 
http://kaj.vse.cz/.

Poslední podmínkou je zápis do studia v termínu stano-
veném fakultou.

Prominutí přijímací zkoušky
Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, 
kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a spl-
nili alespoň jednu z následujících podmínek:

1. maturitní zkoušku v roce 2019 z českého jazyka, an-
glického jazyka a matematiky vykonali s průměrným 
prospěchem do 1,4; maturitní vysvědčení musí být 
předloženo na studijním oddělení nejpozději do po-
sledního dne předcházejícího přijímací zkoušce, záro-
veň FPH ověří, že uchazeč podává přihlášku ke studiu 
na VŠE v Praze poprvé;

2. získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných 
VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2019 
alespoň 75 % bodů z každé části testu;

3. umístili se na předních místech ve významné umělec-
ké soutěži na mezinárodní či národní úrovni (platí pou-
ze pro uchazeče o program Arts management).

Další podrobné informace o přijímacím řízení naleznou 
uchazeči na webových stránkách fakulty (fph.vse.cz).

Způsob ověření podmínek přijetí
Dosažení středního vzdělání s maturitní uchazeči 
prokazují nejpozději do posledního dne předchá-
zejícího zápisu odevzdáním úředně ověřené kopie 
maturitního vysvědčení. Uchazeč, který získal zahra-
niční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve 
středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční 
střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské 
škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských 
škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle 
školského zákona plnění povinné školní docházky, 
prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdě-
lání s maturitní zkouškou odevzdání úředně ověřené 
kopie zahraničního dokladu o zahraničním středo-
školském vzdělání, jeho úředního překladu do čes-
kého nebo anglického jazyka a potvrzením příslušné 
zahraniční střední školy nebo jiného příslušného za-
hraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve stře-
doškolském vzdělávacím programu dané zahraniční 
střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn 
ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním 
programu. Doklad o obecném uznání rovnocennos-
ti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení 
středního vzdělání v České republice (nostrifikace) se 
vyžaduje jen v případě, pokud FPH vysloví pochyb-
nosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu před-
chozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého 
zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání 
vzdělání předložením nostrifikace.

Rozhodnutí o přijetí
O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili pod-
mínky přijetí, sestavené podle součtu bodů z přede-
psaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude 
přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční po-
litika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty 
a VŠE v Praze.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou for-
mou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihláš-
ky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu (e-mail), kte-
rou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které 
použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím 
řízením. Přihlášku je možné uhradit kartou pomocí odka-
zu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady 
přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat 
poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za při-
hlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická 
přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána 
celá předepsaná částka. Na Fakultu podnikohospodářskou 
je možné podat přihlášky na všechny programy bakalář-
ského studia (ale není možné si volit alternativní program 
z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek). Fakulta nevylu-
čuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k sou-
běhu termínů přijímacích zkoušek.

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její 
vyhodnocení
Přijímací zkouška u programů vyučovaných v českém 
jazyce probíhá formou oddělených po sobě bezprostřed-
ně následujících písemných testů. Test z matematiky lze 
vypracovávat max. 60 minut, test ze znalostí z oblasti 
kultury, test ze základů logického myšlení a test z jazy-
ka max. 45 min. Rámcový obsah zkoušky z matematiky 
a z jazyků odpovídá úrovni maturity státního gymná-
zia. Test ze znalostí z oblasti kultury má prokázat zájem 
o zvolený program. Test ze základů logického myšlení 
prověřuje schopnost uchazeče zařazovat dané podmínky 
do možných souvislostí, prověřuje schopnost uchazeče 
číst v tabulkách či grafech, pracovat s procenty či řešit 
úlohy s neznámými veličinami. Kritériem vyhodnocení je 
správnost odpovědí.

Poplatek za přijímací řízení
Poplatek za přijímací řízení je 690 Kč pro programy 
vyučované v českém jazyce a 50 EUR za programy vy-
učované v cizím jazyce.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. duben 2019

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
13.–14. červen 2019

(termíny si nelze volit)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. únor 2019

10:00 ve Vencovského aule

Název studijního programu Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní 
 délka studia Forma studia

Podniková ekonomika a management 400

3 roky prezenční
Экономика предприятия и менеджмент  35

Business Administration  25

Arts management 100

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2019, více na: http://rpc.vse.cz



http://fis.vse.cz Studijní referentka: Ing. Jana Sedláčková
Telefon: +420 224 095 441, e-mail: jana.sedlackova@vse.cz

FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
 Vysoká škola ekonomická v Praze

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ
Aplikovaná informatika
Současný světový pracovní trh požaduje globálně uvažu-
jící informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídající 
aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních 
technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomi-
ky nebo obchodu. Na oboru se studenti naučí navrhovat, 
realizovat a provozovat informační systémy, řídit projekty 
a týmy. Absolventi se tak mohou stát analytiky podniko-
vých procesů, informačních systémů, business analytiky, 
odborníky na řízení projektů nebo správci aplikací. 

Informační média a služby
Obor klade důraz, aby jeho absolventi získali praktické do-
vednosti a zvládali techniky práce s aktuálními informacemi 
a komunikačními technologiemi. Profesní zaměření oboru 
zohledňuje poznatky o evropských trendech a přístupech. 
Student se naučí základní matematicko-statistické metody 
pro zpracování dat, principy architektury a infrastruktury 
informačních systémů, bude umět vysvětlit strategie vy-
hledávání informací nebo analyzovat chování uživatelů. 
Absolventi naleznou uplatnění na trhu práce jako specia-
listé informačních služeb, analytici informací, médií, správci 
informačních zdrojů nebo elektronického obsahu. 

Multimédia v ekonomické praxi
Multimédia (text, grafika, fotografie, animace, video, zvuk, 
web) jsou široce používaným a perspektivním prostřed-
kem komunikace v podnikové i veřejné sféře. Obor pro-
pojuje klíčové ekonomické znalosti s praktickou tvorbou 
multimediálních výstupů. Připravuje studenta na práci 
v kreativním průmyslu, tvorbu grafických uživatelských 
rozhraní IT systémů, návrh vlastních komunikačních sys-
témů a kampaní. Důraz je kladen na schopnost tvořit, 
organizovat a posuzovat kvalitu zpracovávaných i do-
daných materiálů. Uplatnění absolventů je na tvůrčích, 
koncepčních i manažerských pozicích zejména v malých 
a středních podnicích, v marketingových odděleních, me-
diálních společnostech nebo reklamních agenturách. 

Matematické metody v ekonomii
Výhodou absolventů matematických metod je jejich 
adaptabilita na vznikající praktické potřeby vyžadující in-
terdisciplinární přístupy k řešení složitých reálných úloh. 
Student se naučí optimalizovat výrobní a logistické pro-
cesy, řídit finanční rizika, analyzovat rozsáhlé datové sou-
bory a struktury nebo řídit projekty. Absolventi naleznou 
uplatnění jako business analytici, analytici logistiky nebo 
řízení projektů, konzultanti či analytici finančních trhů. 

Sociálně-ekonomická demografie
Demografické změny v Evropě i výrazné změny v demo-
grafickém chování obyvatelstva České republiky a jejich 
ekonomické důsledky jsou natolik závažné, že je jim vě-
nována stále větší pozornost ve všech oblastech života 
společnosti. Studenti se naučí vyhodnocovat demogra-
fická data, pracovat s databázemi, modelovat a prognó-
zovat populační vývoj, analyzovat sociální a ekonomické 
důsledky vývoje obyvatelstva nebo hodnotit souvislosti 
mezi demografickou situací a ekonomickým vývojem. 

Statistické metody v ekonomii
Umět statistiku znamená rozumět datům. Každá úspěšná 
firma ví, jakou data mají hodnotu pro každodenní rozho-
dování i dlouhodobou strategii. Dnešní doba je charakte-
ristická obrovským množstvím dat a malým počtem lidí, 
kteří v nich umí číst. Datových analytiků je tak dlouhodobě 
kritický nedostatek. Během studia se studenti naučí popsat 
a graficky znázornit data, analyzovat a modelovat vztahy 
mezi ekonomickými veličinami. Kromě toho získají znalosti 
o zpracování dotazníků nebo jak provádět terénní šetření. 
Také budou umět tvořit předpovědi mikro i makroekono-
mických ukazatelů. Absolventi se tak uplatní jako statistici, 
datoví analytici, analytici v marketingových, poradenských 
službách nebo jako finanční, pojistní matematici. 

Statistika a ekonometrie
Obor kombinuje to nejdůležitější ze dvou studijních 
oborů – Matematické metody v ekonomii a Statistické 
metody v ekonomii. Je tak ideální pro ty, kteří nejsou 
pevně rozhodnuti, jakému z obou oborů se dále věnovat 
podrobněji. Po dostudování bude student umět popsat 
a analyzovat ekonomická data, modelovat a předpovídat 
ekonomické ukazatele, řešit rozhodovací problémy nebo 
optimalizovat ekonomické procesy. Absolventi se na trhu 
práce uplatní jako datoví analytici, statistici, ekonometři, 
analytici výroby nebo jako projektoví manažeři. 

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního 
programu je dosažení úplného středního nebo úplného 
středního odborného vzdělání. Další podmínkou je vyko-
nání přijímací zkoušky z matematiky a z anglického jazy-
ka. Pokud uchazeč neskládal maturitní zkoušku z češtiny 
nebo slovenštiny, musí úspěšně složit zkoušku z českého 
jazyka organizovanou katedrou anglického jazyka VŠE 
(kaj.vse.cz), na kterou se sám přihlásí. 

1) Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří:
● v písemné žádosti doloží průměrný prospěch ze základ-

ních kurzů matematiky a angličtiny, a to u každého z nich 
do 2,00 včetně. Podmínkou je, že studovali každý z těchto 
předmětů na české nebo slovenské střední škole a znám-
ky jsou z posledních 7 vysvědčení (pololetní a výroční);

● dosáhli v testu obecných studijních předpokladů (OSP) 
v rámci Národních srovnávacích zkoušek nejméně per-
centilu 60;

● absolvovali nepovinnou část maturitní zkoušky Mate-
matika+ s výsledkem výborně až dobře;

● se účastnili celostátní přehlídky SOČ, celostátních kol 
olympiád, příp. jiných soutěží, které bude fakulta po-
važovat za hodné zřetele při rozhodování o prominutí 
přijímací zkoušky; nebo

● získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných 
VŠE pro uchazeče o studium v roce 2019 alespoň 70 % 
z každé části testu.

2) Přijímací zkouška nebude prominuta uchazečům o obor 
Multimédia v ekonomické praxi.

3) Přijímací zkouška nebude prominuta uchazečům, kte-
ří neúspěšně ukončili studium na Fakultě informatiky 
a statistiky nebo kteří jsou ke dni podání přihlášky stu-
denty fakulty.

Forma a obsah zkoušky
Přijímací zkouška z matematiky a angličtiny (britské) má 
formu dvou oddělených testů vyplňovaných na počítači. 
Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni gymná-
zia. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.

Způsob ověření podmínek přijetí
Dosažení úplného středního nebo úplného středního od-
borného vzdělání je ověřováno v den zápisu do studia. 
Uchazeč jej prokazuje odevzdáním úředně ověřené kopie 
maturitního vysvědčení. Uchazeč, který získal zahraniční 
středoškolské vzdělání prokazuje splnění podmínky do-
sažení středního vzdělání s maturitní zkouškou odevzdá-
ním úředně ověřené kopie zahraničního dokladu o zahra-
ničním středoškolském vzdělání, jeho úředního překladu 
do českého nebo anglického jazyka a potvrzením přísluš-
né zahraniční střední školy nebo jiného příslušného za-
hraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středo-
školském vzdělávacím programu dané zahraniční střední 
školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se 
o přijetí ke studiu bakalářského studijního programu. Po-
drobné informace jsou zveřejněny na webu fakulty.

Rozhodnutí o přijetí
Uchazeči, kteří skládali přijímací zkoušky, mohou být při-
jati, pokud z každého testu dosáhli minimálního počtu 
bodů stanoveného děkanem pro každý test v rámci ak-
tuálního přijímacího řízení. Pokud uchazeč složí přijímací 
zkoušku, ale nedosáhne počtu bodů potřebného k přijetí 
na první obor, je automaticky zařazen do pořadí uchaze-
čů na obor, který uvedl na druhém místě. V případě, že 
svého práva na zápis do studia nevyužijí všichni uchazeči, 
kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata 
část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání roz-
hodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na 
adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky 
obdrží uchazeč číslo účtu a variabilní symbol pro platbu 
poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 
690 Kč. Uchazeč je přihlášený, je-li na vyhrazený účet ško-
ly připsána předepsaná částka.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
do 30. dubna 2019 (1. kolo)

 do 30. června 2019 (2. kolo kromě ME)

TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
18. a 19. června 2019 (1. kolo), 

27. srpna 2019 (2. kolo kromě ME)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. ledna 2019

Název studijního  
programu Název oboru Předpokládaný počet uchazečů 

přijímaných ke studiu
Standardní 

délka studia Forma studia

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 350

3 roky prezenční

Informační média a služby  50

Multimédia v ekonomické praxi  60

Kvantitativní metody 
v ekonomice

Matematické metody v ekonomii  55

Sociálně-ekonomická demografie  55

Statistické metody v ekonomii  40

Statistika a ekonometrie  50

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2019, více na: http://rpc.vse.cz



http://nf.vse.cz
Studijní referentka: Pavla Kovářová
Telefon: +420 224 095 556, e-mail: pavla.kovarova@vse.cz

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA
Vysoká škola ekonomická v Praze

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 
Ekonomie
Cílem programu Ekonomie je připravit absolventy na 
základě získaných teoretických a praktických dovedností 
pro pozice středního a vyššího managementu či do funk-
cí ekonomických a finančních poradců a teoretiků v širo-
ké paletě institucí (včetně mezinárodních) soukromého 
sektoru i státní správy.

Absolventi budou mimo jiné schopni:
●	orientovat se v informacích ekonomického a finanč-

ního charakteru díky znalostem a dovednostem z růz-
ných oborů (matematika, statistika, účetnictví, finance, 
ekonomie, podnikání, právo, historie a filosofie);

●	 z konkrétních dat samostatně vytvořit jednoduchý 
ekonomický model a použít jej k zodpovězení výzkum-
né otázky;

●	 ekonomickou logikou racionálního chování interpre-
tovat jednání ekonomických subjektů na mikroekono-
mické a makroekonomické úrovni;

●	 řídit ekonomiku malých a středních podniků.

Economics
Tento obor je obsahově téměř identický s oborem Ekono-
mie, jen je celý vyučován v anglickém jazyce a je placený. 
Podmínky přijímacího řízení jsou odlišné od ostatních 
oborů a lze je nalézt na http://econ.vse.cz.

Národní hospodářství
Cílem programu Národní hospodářství je připravit absol-
venty na základě získaných teoretických a praktických 
dovedností pro pozice středního a vyššího managemen-
tu či do funkcí ekonomických a finančních poradců v ná-
rodním hospodářství, vyžadujících znalosti hospodářsko-
-politických souvislostí. 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
●	orientovat se v informacích ekonomického a finanč-

ního charakteru díky znalostem a dovednostem z růz-
ných oborů (matematika, statistika, účetnictví, finance, 
ekonomie, podnikání, právo, historie a filosofie);

●	 analyzovat dopady různých typů hospodářských poli-
tik na mikroekonomické i makroekonomické subjekty;

●	 shrnout historii a principy evropské integrace a popsat 
a posoudit její dopady na hospodářské politiky jednot-
livých zemí či hospodářských oblastí;

●	podrobně zhodnotit, jakým způsobem se struktura 
jednotlivých odvětví (a jejich změna) odráží v ekono-
mické efektivnosti;

●	 řídit menší finanční instituce a ekonomiku malých 
a středních firem.

Veřejná správa a regionální rozvoj
Cílem programu Veřejná správa a regionální rozvoj je 
připravit absolventy na základě získaných teoretických 
a praktických dovedností pro pozice vyžadující znalosti 
územně pojaté hospodářské politiky, a to především ve 
veřejné správě centrální i municipální úrovně. 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
●	orientovat se v informacích ekonomického a finanč-

ního charakteru díky znalostem a dovednostem z růz-

ných oborů (matematika, statistika, účetnictví, finance, 
ekonomie, podnikání, právo, historie a filosofie);

●	 shrnout zásady hospodaření s majetkem a tvorby roz-
počtů jednotlivých stupňů veřejné správy a posuzovat 
jejich dopady na regionální rozvoj;

●	 řídit nižší a střední útvary institucí veřejné správy.

Navazující magisterské programy na NF VŠE
Ekonomie, Hospodářská politika, Moderní hospodářské 
dějiny, Regionalistika a veřejná správa, Ekonomická žur-
nalistika

PODMÍNKY PŘIJETÍ*
K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu 
na Národohospodářské fakultě (NF VŠE) je třeba splnit 
následující nutné podmínky:
a) absolvovat v období od 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019 písem-

ný test obecných studijních předpokladů (test OSP) 
u společnosti www.scio.cz, s.r.o. (Scio), uznávány jsou 
výsledky testů za poslední dva roky;

b) dosáhnout úplného středního nebo úplného střední-
ho odborného vzdělání.

První z podmínek přijetí (test OSP) se považuje za splně-
nou absolvováním testu v případě, že uchazeči udělí této 
společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. 
V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, 
kdy uchazeč doručí NF VŠE originál certifikátu o výsled-
ku testu vydaného společností Scio. Test OSP je možné 
absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlep-
ší výsledek. Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů 
s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více 
na http://www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF 
VŠE nijak nesouvisí s přihlášením se k testu OSP. NF VŠE 
tyto testy neorganizuje a žádné z uchazečů na ně nepři-
hlašuje, ani k nim uchazeče nezve. Druhou z podmínek 
prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného 
vzdělání, které musejí odevzdat ve stanovených termí-
nech při přijímání a zápisu do studia. 

Průběh přijímání a zápisu do studia*
O pořadí přijímaných do oborů uskutečňovaných v čes-
kém jazyce rozhoduje percentil z testu OSP. NF VŠE bude 
kontaktovat e-mailem uchazeče, kteří splní percentilovou 
hranici potřebnou pro přijetí stanovenou vedením NF VŠE. 
Dosažení percentilové hranice neznamená, že je uchazeč 
automaticky přijat do studia, má pouze nárok na přijetí 
do studia. Uchazeči, kteří nedosáhnou na percentilovou 
hranici, obdrží dopis s Rozhodnutím o nepřijetí do studia. 

Percentilová hranice pouze rozděluje uchazeče o studi-
um do dvou skupin:
a) Uchazeči, kteří mají nárok na přijetí do studia:
 uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli lepšího nebo stejné-

ho výsledku, než jaký stanoví hranice: takoví uchazeči 
mají možnost se dostavit ve stanovených termínech 
k přijetí a zápisu do studia. NF VŠE takovým uchaze-
čům garantuje, že v případě, že se dostaví a prokáží 
splnění nutných podmínek k přijetí, budou do studia 
přijati a zapsáni. 

b) Uchazeči, kteří nemají nárok na přijetí do studia:
 uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli horšího výsledku,

 než stanoví hranice: takoví uchazeči nebudou ke stu-
diu přijati. Tím není dotčena možnost požádat o pře-
zkoumání tohoto rozhodnutí.

NF VŠE bude přijímat a zapisovat do studia na Studijním 
oddělení NF VŠE v termínech, které budou pravděpodob-
ně spadat do 2. poloviny měsíce června. K přijetí a zápisu 
do studia se uchazeči dostavují zásadně osobně anebo 
v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. S sebou 
uchazeči musejí mít platný průkaz totožnosti, fotografii, do-
klad o splnění druhé podmínky přijetí. Nedostavením se 
v jednom ze stanovených termínů k přijetí a zápisu do stu-
dia ztrácí uchazeč nárok na přijetí a nebude ke studiu přijat.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU*
Na NF VŠE je nutno podat samostatnou přihláš-
ku. Fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdra-
votní způsobilosti ke studiu. Fakulta nevyžaduje 
uvedení a potvrzení prospěchu ze střední školy. 
Přihláška ke studiu v bakalářském studijním progra-
mu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese  
http://prihlasky.vse.cz. Standardním termínem pro 
doručení přihlášky je 31. května 2019. Po obdržení 
a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude ucha-
zeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) 
odeslána informace o čísle účtu a variabilním symbolu, 
které použije pro platbu poplatku za úkony spojené 
s přijímacím řízením. Uchazeč je považován za přihlá-
šeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy při-
psána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným 
variabilním symbolem. Bude–li poukázaná částka nižší 
– například snížená o bankovní poplatky – nebude ucha-
zeč zařazen mezi přihlášené.

Poplatek za přijímací řízení*
690 Kč 

Absolventi bakalářského studijího programu NF VŠE, 
kteří nikdy nebyli studenty navazujícího magisterské-
ho programu NF VŠE, mohou pokračovat v navazujícím 
magisterském studijním programu NF VŠE bez nutnosti 
absolvování přijímacího testu.

* Nevztahuje se na obor Economics

Název studijního programu Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů Standardní délka studia Forma studia

Ekonomie

480* 3 roky prezenční
Economics

Národní hospodářství

Veřejná správa a regionální rozvoj

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
31. května 2019

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
dle termínů SCIO (www.scio.cz)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. ledna 2019 od 10:00

Likešova aula

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2019

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020



http://fm.vse.cz Studijní referentka: Alena Jirková
Telefon: +420 384 417 273, e-mail: jirkova@fm.vse.cz

FAKULTA MANAGEMENTU
Vysoká škola ekonomická v Praze

CHARAKTERISTIKA FAKULTY 
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 
je jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy 
ekonomické. Na fakultě je možno studovat jak 
formou denního studia, tak i kombinovanou 
formou (tito studenti absolvují v průběhu 
semestru zpravidla čtyři dvoudenní soustředění 
a jinak se připravují na vykonání zkoušek 
samostudiem z doporučených studijních zdrojů; 
toho lze využít například i tak, že v závěrečné 
fázi studia přechází student z formy prezenční 
na kombinovanou, při které již vykonává své 
povolání). Fakulta stále rozvíjí spolupráci 
s partnery z nejrůznějších oborů, s nimiž má 
společný zájem – umožnit studentům praxi při 
řešení dílčích problémů, podílet se na společných 
projektech, různými formami vzájemně přispívat 
k rozvíjení teoretických znalostí a praktických 
dovedností studentů. Jindřichův Hradec nabízí 
studentům inspirující prostředí v krásném 
jihočeském městě s bohatou možností kulturního 
i společenského vyžití. 
Studenti si Fakultu managementu v Jindřichově 
Hradci volí zejména pro spojení silné a prestižní 
značky Vysoké školy ekonomické s rodinnou 
atmosférou malé fakulty, která umožňuje 
osobní přístup k individualitě studenta. 

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU
MANAGEMENT 
Studenti se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně 
řízení různých druhů firem a organizací. Od absolventů 
se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky 
a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění vytyčených 
cílů organizace včetně schopnosti tyto cíle stanovit. Klí-
čové kompetence, které jsou studiem rozvíjeny, se týkají 
nejdůležitějších oblastí, jejichž řízení tvoří obvykle zá-
kladní náplň práce manažera. Patří sem především schop-
nost řídit sebe, řídit vztahy, řídit organizace, řídit kontext 
a řídit změny. Při rozvíjení schopnosti sebeřízení je věno-
vána zvýšená péče kultivaci postojů a návyků, které ve-
dou k potřebě celoživotního vzdělávání. 

Kromě těchto manažerských kompetencí jsou absolventi 
vybaveni znalostí a schopností aplikace ekonomických 
nástrojů potřebných k řízení organizace i k orientaci ve 
vývoji ekonomických podmínek v konkrétním prostředí. 
Absolventi Fakulty managementu VŠE se velmi dobře 
uplatňují na trhu práce v podnikatelském i nezisko-
vém sektoru.

PODMÍNKY PŘIJETÍ 
Podmínkou pro přijetí do bakalářského studia je dosažení 
úplného středního nebo úplného středního odborného 
vzdělání a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky, 
která se skládá ze dvou částí:

● předpoklady k manažerskému rozhodování testují 
zejména matematické znalosti a schopnost numeric-
kého, logického a strukturálního myšlení a porozumění 
textu; Fakulta managementu přitom nevyužívá testů 
z matematiky, které jsou podkladem pro přijetí na praž-
ské fakulty Vysoké školy ekonomické, a připravuje testy 
vlastní,

● test z vybraného světového jazyka, v rámci něhož si 
studenti volí z angličtiny, němčiny, ruštiny, francouz-
štiny a španělštiny; vybraný jazyk nesmí být úředním 
jazykem země, které je uchazeč státním občanem.

Cizí státní příslušníci, kteří nevykonali maturitní zkoušku 
v České nebo Slovenské republice a své vzdělání doklá-
dají nostrifikační doložkou, nekonají přijímací zkoušku 
z českého jazyka. 

Přesnější popis požadavků naleznete výhradně na fakult-
ní adrese  https://www.fm.vse.cz/bakalarske-studium/, 
kde jsou rovněž k dispozici kompletní testy z přijímacích 
řízení z minulých let.

Prominutí přijímací zkoušky
Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, 
kteří
● doloží průměrný prospěch z matematiky a světového 

jazyka (angličtina, němčina, ruština, francouzština, špa-
nělština) do 2,00 včetně, pokud studovali každý z těchto 
předmětů alespoň 3 roky na české nebo slovenské střed-
ní škole; tuto variantu je možno využít pouze při první 
přihlášce ke studiu na Fakultě managementu VŠE,

● se ve školním roce 2018/2019 umístí mezi nejlepší-
mi 40 % účastníků (tj. dosáhnou harmonizovaného 
percentilu alespoň 60) testu Obecných studijních 
předpokladů (resp. Všeobecných študijných predpo-
kladov) v rámci Národních srovnávacích zkoušek  
(https://www.scio.cz/nsz/), resp. Národných porov-
návacích skúšok (https://www.scio.sk/nps/) u spo-
lečnosti Scio,

● absolvovali nepovinnou maturitní výběrovou zkoušku 
Matematika+ s výsledkem výborně až dobře.

Děkan Fakulty managementu může dále individuálně 
rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky u uchazečů, 
kteří se s výbornými výsledky účastnili fakultou akcep-
tovaných odborných soutěží (SOČ, olympiády) nebo tzv. 
Přijímacích zkoušek nanečisto organizovaných Vysokou 
školou ekonomickou.

Ověření podmínek přijetí
Dosažení úplného středního nebo středního odborného 
vzdělání uchazeči prokazují odevzdáním úředně ověřené 
kopie maturitního vysvědčení. Cizí státní příslušníci, 
kteří své vzdělání nezískali v České nebo Slovenské re-
publice, prokazují toto odevzdáním úředně ověřené ko-
pie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb.

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí 
O přijetí do studia rozhoduje pořadí úspěšných uchaze-
čů sestavené na základě celkového bodového zisku 
z přijímací zkoušky; výsledky obou částí se přitom sčítají 
a nejsou stanoveny dílčí hranice. Podle takto sestaveného 
pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní 
kapacita fakulty a kvóty Vysoké školy ekonomické v Pra-
ze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 
zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří 
byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část 
uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí 
o nepřijetí z kapacitních důvodů.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 
Přihlášky ke studiu se podávají elektronic-
kou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz/.  
Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou 
adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu, variabilní 
symbol a další pokyny k platbě, které použije pro platbu 
poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. 

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je 
na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka po-
platku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-
-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi 
přihlášené. O stavu zaplacení a přijetí přihlášky bude 
uchazeč informován na uvedenou elektronickou kontakt-
ní adresu (e-mail), případně se o něm může přesvědčit 
v aplikaci pro podávání přihlášek. 

Poplatek za přijímací řízení činí 690 Kč.

Název studijního programu Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů Standardní délka studia Forma studia

Management 200 3 roky prezenční a kombinovaná

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2019 

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Řádný termín: 10. června 2019

Náhradní termín: 12. června 2019

PODROBNÉ INFORMACE 
https://www.fm.vse.cz/bakalarske-studium

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
30. ledna a 30. března 2019

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2019, více na: http://rpc.vse.cz


