Vyhláška č. 11DV/2021 děkanky FEK ZČU
Přijímání ke studiu do vybraných NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH
studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok
2022/2023
podle §48 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

čl. 1 – Termíny přijímacího řízení
Děkanka Fakulty ekonomické ZČU v souvislosti s přijímacím řízením stanoví tyto termíny:
Dny otevřených dveří

26. 1. 2022 – Plzeň

Termín pro podání přihlášky ke studiu

od 22. 12. 2021 do 30. 6. 2022

Termín pro zaplacení administrativního
poplatku za přijímací řízení

do 30. 6. 2022

Termíny přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se nekoná.

Termín pro předložení dokladu o hodnotě
váženého studijního průměru za celé
studium a případných dalších dokumentů
podle čl. 5

do 30. 6. 2022

Termín pro zaslání dokumentů k Posouzení
zahraničního středoškolského vzdělání pro
účely přijímacího řízení na FEK (dle č. 6a)

do 30. 6. 2022

Výpisu absolvovaných předmětů CŽV ze
studijní agendy VŠ

k 30. 6. 2022

Termín pro předložení dokladu
o absolvování bakalářského nebo
magisterského studia včetně potvrzení a
případných dalších dokumentů podle čl. 6

do 15. 7. 2022

Termín pro ověření podmínek pro přijetí

27. 7. 2022

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

nejpozději 29. 7. 2022

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníku

v období od 5. 9. do 9. 9. 2022 (osobní účast
nutná), v odůvodněném případě si fakulta
vyhrazuje možnost změny termínu
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická
Studijní oddělení
Univerzitní 22
306 14 Plzeň

Adresa pro zaslání dokumentů

Výsledek bude přístupný po zadání univerzitního čísla
uchazeče, které uchazeč získá při podání elektronické
přihlášky.
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čl. 2 – Studijní programy
1. Fakulta ekonomická ZČU (dále jen FEK) organizuje výuku navazujícího magisterského
studia v prezenční (PS) a kombinované (KS) formě pouze v Plzni. Tato vyhláška se týká
následujících studijních programů:

Prezenční

Standardní
doba studia
2 roky

Místo
studia
Plzeň

Prezenční

2 roky

Plzeň

Navazující magisterský studijní program

Forma studia

Projektové a procesní řízení
Ekonomická a regionální geografie

2. Následující studijní programy procházejí akreditačním řízením a vyhláška o přijímání
do těchto studijních programů bude zveřejněna později (předpoklad: květen 2022):

Prezenční

Standardní
doba studia
2 roky

Místo
studia
Plzeň

Podniková ekonomika a management

Kombinovaná

2 roky

Plzeň

Informační management

Prezenční

2 roky

Plzeň

Navazující magisterský studijní program

Forma studia

Podniková ekonomika a management

čl. 3 – Přihláška ke studiu
1. Přihlášku ke studiu uchazeč vyplní v elektronické formě na www stránce
http://eprihlaska.zcu.cz do 30. 6. 2022.
2. Uchazeč může podat více přihlášek na různé navazující magisterské studijní programy FEK
viz čl. 2 odst. 1.
3. Uchazeč, který podá na FEK více přihlášek, zadá na každou přihlášku prioritu v rozmezí
hodnot 1 nebo 2. Priorita udává pořadí, v jakém má uchazeč zájem o studium programů.
Uchazeč nesmí na stejné fakultě zadat do více přihlášek stejnou prioritu.
4. Fakulta je oprávněna vyzvat uchazeče k doložení údajů uvedených v přihlášce,
k jejich opravě a/nebo doplnění. Uchazeč je při opravě, doplnění a doložení údajů uvedených
v přihlášce povinen respektovat lhůty stanovené fakultou.
čl. 4 – Administrativní poplatek za přijímací řízení
1. Nutnou podmínkou pro přijetí a registraci přihlášky je úhrada administrativního poplatku,
který činí 600,- Kč za každou přihlášku na studijní program. K úhradě této částky uchazeč
použije bezhotovostní převod z účtu, platbu kartou (platební brána systému
eprihlaska.zcu.cz) nebo platbu v hotovosti na přepážce Komerční banky. Poštovní poukázku
nelze pro platbu použít.
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2. Číslo účtu a další údaje pro zaplacení poplatku jsou uchazeči vygenerovány při podání
elektronické přihlášky.
Výše poplatku:
600,- Kč
Způsob platby:
platební kartou, formou bankovního převodu nebo vkladu na
bankovní účet ZČU
Banka:
KB Plzeň-město
Účet:
4811530257/0100
Variabilní symbol: 5175 0001 22
Specifický symbol: bude uchazeči přidělen po vyplnění elektronické přihlášky
3. Pokud nebude s podáním přihlášky uhrazen administrativní poplatek za přijímací řízení,
bude na tuto skutečnost uchazeč upozorněn prostřednictvím kontaktního e-mailu, který
uvede v přihlášce. V případě, že nebude administrativní poplatek za přijímací řízení uhrazen
nejpozději do lhůty 30. 6. 2022, bude přijímací řízení zastaveno.
čl. 5 – Přijímání ke studiu
1. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Pokud uchazeč splní kritéria pro přijetí ke
studiu uvedená v odstavci 2, fakulta mu garantuje přijetí do zvoleného studijního programu
až do naplnění volné kapacity. Pokud uchazeč tato kritéria nesplní, může být přijat ke studiu
podle pořadí dle kritérií uvedených v odstavci 3 až do naplnění volné kapacity zvoleného
studijního programu.
2. Do studia jsou automaticky přijati uchazeči, kteří studují poslední ročník bakalářského,
popř. magisterského studia, splňují kritéria uvedená v tomto odstavci pro jednotlivé studijní
programy a splní nutné podmínky pro přijetí ke studiu uvedené v čl. 6.
a) Do navazujícího magisterského studijního programu PROJEKTOVÉ a PROCESNÍ
ŘÍZENÍ, jsou přijímáni uchazeči, kteří studují poslední ročník nebo absolvovali bakalářský
studijní program/obor Systémy projektového řízení nebo bakalářský studijní program/obor
Projektové řízení nebo bakalářský studijní program/obor Podniková ekonomika
a management nebo bakalářský studijní program/obor Management obchodních činností a
jejichž vážený studijní průměr za celé studium nepřekročí hodnotu 2,50.
b) Do navazujícího magisterského studijního programu EKONOMICKÁ A
REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE, jsou přijímáni uchazeči, kteří studují poslední ročník nebo
absolvovali bakalářský studijní program/obor Ekonomická a regionální geografie nebo
bakalářský studijní program/obor Geografie se zaměřením na vzdělávání nebo bakalářský
studijní program/obor Geografie a jejichž vážený studijní průměr za celé studium
nepřekročí hodnotu 2,50.
3. Uchazeči, kteří nesplňují kritéria pro přijetí uvedená v odstavci 2, jsou přijímáni do naplnění
volné kapacity studijních programů za těchto podmínek:
Uchazeči budou pro každý program seřazeni podle celkového počtu přidělených bodů
v pořadí od nejlepšího (uchazeč s nejvyšším počtem bodů) a přijímáni podle tohoto pořadí
až do naplnění volné kapacity studijního programu/oboru (§ 49 odst. 1 zákona č. 111/1998
Sb.).
Uchazečům budou body přiděleny podle vzorce:
CB = P + B + CZV + KP + ZS
Označení použitá v uvedeném vzorci mají následující význam:
CB = celkový počet přidělených bodů
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P = body za vážený studijní průměr. Tyto body se přidělí podle vzorce: P = (4 - ) x 10,
kde  je vážený studijní průměr za bakalářské nebo magisterské studium. Body za průměrný
prospěch se přidělí, pokud  ≤ 3,0. Pokud  > 3,0 přiděluje se uchazeči 0 bodů.
B = bonifikace za studijní program/obor na vysoké škole. Uchazečům, kteří na vysoké
škole absolvovali bakalářský, popř. magisterský studijní program/obor Management
obchodních činností, Marketingové řízení, Podniková ekonomika a management, Informační
management, Systémy projektového řízení, Projektové řízení, Geografie nebo Ekonomická
a regionální geografie je připočteno 10 bodů.
CZV = bonifikace za absolvování předmětů v rámci celoživotního vzdělávání.
Uchazečům, kteří se v akademickém roce 2021/2022 účastní celoživotního vzdělávání
poskytovaného podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. v rámci akreditovaných studijních
programů uvedených v čl. 2, se přidělí body za získané kredity v rámci programu
celoživotního vzdělávání. Za každý získaný kredit obdrží 0,4 bodu. Uchazeči, kteří chtějí
získat tyto body, jsou povinni zaslat doklad o studiu v programu CŽV a počtu získaných
kreditů do 30. 6. 2022.
KP, ZS jsou body, které uchazeči mohou získat za tyto aktivity:
•
•

KP = body za ocenění kvalifikační práce nebo práce studentské vědecké a odborné
činnosti v rámci oficiálně vyhlášených celostátních soutěží, uchazeč získá 10 bodů,
ZS = body za účast na zahraniční stáži (minimálně 10 dnů), uchazeč získá 5 bodů.

4. Minimální hodnota CB pro přijetí podle odst. 3 je 15 bodů.
5. Uchazeči mají povinnost zaslat na studijní oddělení fakulty do 30. 6. 2022 kopie dokumentů
dokládajících hodnotu dosaženého váženého studijního průměru za absolvované bakalářské
nebo magisterské studium (s výjimkou studentů FEK, bude převzato ze systému studijní
agendy), absolvování předmětů v rámci celoživotního vzdělávání (s výjimkou studentů
FEK, bude převzato ze systému studijní agendy), ocenění kvalifikační práce či práce v rámci
studentské vědecké a odborné činnosti, absolvování zahraniční stáže. Kopie dokladů
předloží při zápisu do studia.
čl. 6 – Nutné podmínky přijetí ke studiu
1. Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je
absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu (§ 48 odst. 1 zákona
č. 111/1998 Sb.). Kopii vysokoškolského diplomu nebo potvrzení fakulty/vysoké školy
o absolvování studijního programu s uvedením termínu plánované promoce uchazeč
zašle doporučeným dopisem na studijní oddělení FEK do 15. 7. 2022 (uchazečům je
doporučeno uvedený doklad zaslat doporučeným dopisem na studijní oddělení FEK
bezprostředně po absolvování státní závěrečné zkoušky). Uchazeči, kteří do 15. 7. 2022
(rozhoduje datum poštovního razítka) na studijní oddělení FEK nezašlou výše uvedený
doklad o absolvování bakalářského studia, nesplní podmínku pro přijetí ke studiu.
Tato povinnost se nevztahuje na absolventy FEK, kteří absolvují svoje studium
v akademickém roce 2021/2022.
Pozn. V případě, že uchazeč doložil potvrzení fakulty/vysoké školy o absolvování studijního
programu předloží uchazeč kopii vysokoškolského diplomu nejpozději při zápisu do studia.
2. Uchazeč, který absolvoval studijní program na vysoké škole v zahraničí (s výjimkou
Slovenské republiky), doloží znalost českého jazyka jedním z následujících způsobů:
a) kopií dokladu o absolvování mezinárodní certifikované zkoušky z českého jazyka pro
cizince „CCE“ (Czech Language Certificate Exam) dokládající znalost českého jazyka
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minimálně v úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Informace o certifikované zkoušce CCE z českého jazyka pro cizince jsou dostupné zde:
https://ujop.cuni.cz/en/exam/czech-language-certificate-exam.
b) kopií dokladu o absolvování zkoušky z českého jazyka pro cizince na Ústavu jazykové
přípravy Západočeské univerzity v Plzni, dokládající znalost českého jazyka
minimálně v úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Informace o zkoušce z českého jazyka pro cizince na webových stránkách Ústavu
jazykové přípravy (ÚJP) Západočeské univerzity v Plzni: https://www.ujp.zcu.cz/.
c) kopií maturitního vysvědčení dokládající absolvování maturitní zkoušky z českého
jazyka
d) kopií vysokoškolského diplomu dokládající absolvování studijního programu v českém
či slovenském jazyce.
Kopii dokladu musí uchazeč předložit nejpozději 15. 7. 2022.
3. Uchazeč, který absolvoval studijní program v zahraničí, musí nejpozději do 15. 7. 2022
doručit na studijní oddělení FEK kopii dokladu o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělání v ČR (nostrifikaci), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
nestanoví jinak. Uchazeč může také využít postupu dle čl. 6a.
čl. 6a – Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely
přijímacího řízení na FEK
1. Pro účely posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání uchazeč předkládá do
30. 6. 2022 tyto dokumenty:
a) Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, jenž získal
absolvováním studia ve vysokoškolském studijním programu na zahraniční vysoké
škole. Tento doklad bude předložen v původním jazyce a zároveň v úředním překladu
do českého nebo anglického jazyka.
b) Potvrzení příslušného zahraničního orgánu, z něhož je zřejmé, že uchazeč je
v uvedeném cizím státě oprávněn se ucházet o přijetí ke studiu v daném typu studijního
programu. Pro účely tohoto potvrzení je nutné použít formulář uvedený jako Příloha
č. 1 této vyhlášky, který je vícejazyčný a není třeba jej úředně překládat do českého
jazyka.
2. Fakulta může dále požadovat doplňující informace o obsahu, rozsahu a délce trvání
zahraničního vysokoškolského studia.
3. Fakulta následně posoudí zahraniční vysokoškolské vzdělání uchazeče.
4. Pokud existuje důvodná pochybnost o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího
zahraničního vzdělání uchazeče doloženého zahraničním dokladem, vyzve fakulta uchazeče
k prokázání zahraničního vysokoškolského vzdělání dokladem o obecném uznání
rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání
v České republice, získaným podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a určí mu k
tomu přiměřenou lhůtu.
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čl. 7 – Přijímání uchazečů se státním občanstvím jiného státu
Uchazeči o studium se státním občanstvím jiného státu než ČR jsou přijímáni ke studiu
na FEK podle těchto zásad:
• Studium probíhá v českém jazyce bez poplatku za studium.
• Uchazeč je přijímán ke studiu za stejných podmínek a ve stejných termínech jako
uchazeči se státním občanstvím ČR.
• Uchazeč, který absolvoval bakalářský studijní program na vysoké škole v zahraničí, je
povinen splnit podmínky uvedené v čl. 6, příp. v čl. 6a.
čl. 8 – Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na FEK je následující:
Navazující magisterský studijní program

Forma studia

Projektové a procesní řízení
Ekonomická a regionální geografie

Prezenční
Prezenční

Místo Předpokládaný
studia počet
45
Plzeň
45
Plzeň

2. Celkový počet přijímaných uchazečů do jednotlivých programů vychází z kapacitních
možností FEK.
3. Fakulta ekonomická si vyhrazuje právo neotevřít studijní program při počtu menším než 15
uchazečů splňujících podmínky pro přijetí.
čl. 9 – Informace o průběhu a výsledku přijímacího řízení
1. Uchazeč může sledovat informace o průběhu svého přijímacího řízení na adrese
www.pr.zcu.cz (po zadání svého univerzitního čísla, které je uchazeči přiděleno při podání
elektronické přihlášky).
2. Uchazeč, který splní podmínky pro přijetí ke studiu obdrží pozvánku k zápisu společně
s rozhodnutím o přijetí.
čl. 10 – Informace o ubytování
Fakulta ekonomická má k dispozici lůžka na studentských kolejích ZČU pro studenty
navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě v rámci kapacitních
možností univerzity.
čl. 11 – Zápis do studia
Zápisy přijatých uchazečů do studia probíhají v období od 5. 9. do 9. 9. 2022 v konkrétně
stanoveném termínu pro daný studijní program/obor. Termín zápisu je uchazeči sdělen písemně
s dalšími informacemi o zápisu. U zápisu je nutná osobní účast. Omluva je možná pouze ze
závažných důvodů, které je nutné doložit. Fakulta si vyhrazuje termín zápisu v odůvodněném
případě změnit.
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