Vyhláška č. 6DV/2016 děkana FEK ZČU v platném znění
Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů
na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2017/2018
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 souvislosti s přijímacím řízením stanoví tyto termíny:
Dny otevřených dveří

17. 1. 2017 – Plzeň, budova ZČU, Univerzitní 26,
posluchárna EP-110, od 9:00 a 10:30 hod.
20. 1. 2017 – Cheb, budova FEK ZČU, Hradební
22, posluchárna CD-254, od 10:00 a 15:00 hod.

Termín podání přihlášky ke studiu

od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017

Termín pro zaplacení administrativního
poplatku za přijímací řízení

do 31. 3. 2017

Termín pro zaslání úředně ověřených kopií
vysvědčení ze střední školy (a případných
dalších dokumentů podle čl. 5 odst. 4)

do 7. 4. 2017 (rozhoduje datum poštovního razítka)

Termíny přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se nekoná.

Termín zveřejnění výsledků přijímacího
řízení na www.pr.zcu.cz

nejpozději od 31. 5. 2017

Termín pro zaslání úředně ověřené
kopie maturitního vysvědčení

do 15. 7. 2017

Termín podání přihlášky ke studiu podle čl. 5
odst. 3 této vyhlášky

do 1. 9. 2017

Termín pro zaslání úředně ověřené kopie
dokladu o absolvování programu
celoživotního vzdělávání (viz čl. 5 odst. 3 této
vyhlášky)

do 1. 9. 2017

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníku

v období od 1. 9. do 5. 9. 2017 (osobní účast nutná)

Výsledek bude přístupný po zadání univerzitního čísla
uchazeče, které uchazeč získá při podání elektronické
přihlášky.
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čl. 2 – Studijní programy a obory
Fakulta ekonomická ZČU (dále jen FEK) organizuje výuku na dvou místech (Plzeň a Cheb).
V akademickém roce 2017/2018 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 uchazeč vyplní v elektronické formě na www stránce
http://eprihlaska.zcu.cz do 31. 3. 2017.
2. Uchazeč může podat více přihlášek na různé bakalářské studijní programy a obory FEK
a na různá místa studia (Plzeň a Cheb). V rámci studijního oboru Podniková ekonomika
a management může uchazeč podat přihlášku pouze na jednu formu studia (prezenční
nebo kombinovanou).
3. Uchazeč, který podá na FEK více přihlášek, zadá do každé přihlášky prioritu v rozmezí
hodnot 1 až max. 7. Priorita udává pořadí, v jakém má uchazeč zájem o studium oborů se
zohledněním místa studia (Plzeň, Cheb). Uchazeč nesmí na stejné fakultě zadat do více
přihlášek stejnou prioritu. Pokud bude uchazeč přijat na obor uvedený v přihlášce
s předností prioritou, nebude mu na další obory posíláno žádné písemné rozhodnutí.
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 500,- Kč za každý studijní program. K úhradě této částky uchazeč použije
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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 17
Specifický symbol: bude uchazeči přidělen po vyplnění elektronické přihlášky
3. Uchazeč, který se v rámci jednoho studijního programu hlásí na dva studijní obory,
případně také na dvě různá místa studia (Plzeň, Cheb), platí administrativní poplatek pouze
za jednu přihlášku. Při platbě administrativního poplatku použije specifický symbol
uvedený u přihlášky s přednostní prioritou.
4. Pokud uchazeč do 31. 3. 2017 nezaplatí administrativní poplatek za přijímací řízení, bude
přijímací řízení zastaveno.
čl. 5 – Přijímání ke studiu
1. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Pokud uchazeč splní kritéria pro přijetí do
prezenční formy studia uvedená v odstavci 2, nebo kritéria pro přijetí do kombinované
formy studia uvedená v odstavci 3, fakulta mu garantuje přijetí do zvoleného studijního
oboru. Pokud uchazeč tato kritéria nesplní, může být přijat ke studiu podle pořadí dle
kritérií uvedených v odstavci 4 až do naplnění volné kapacity zvoleného studijního oboru.
2. Do prezenční formy studia jsou automaticky přijati uchazeči, kteří studují poslední
ročník střední školy ve školním roce 2016/2017, splňují další podmínky uvedené
v tomto odstavci pro jednotlivé studijní obory a splní nutné podmínky pro přijetí ke
studiu uvedené v čl. 6. Těmto uchazečům fakulta garantuje přijetí na zvolený studijní
obor.
a) Do bakalářského studijního oboru MANAGEMENT OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ
jsou přijímáni:
 Všichni uchazeči z 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 (78-42-M/01), kteří v každém pololetí předposledního ročníku
a v prvním pololetí posledního ročníku studia na střední škole dosáhli průměrného
prospěchu nejvýše 2,50.
 Všichni uchazeči z ostatních oborů středních škol, kteří v každém pololetí
předposledního ročníku a v prvním pololetí posledního ročníku studia na střední
škole dosáhli průměrného prospěchu nejvýše 2,00.
b) Do bakalářského studijního
MANAGEMENT jsou přijímáni:

oboru

PODNIKOVÁ

EKONOMIKA

A

 Všichni uchazeči z 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 (78-42-M/01), kteří v každém pololetí předposledního ročníku
a v prvním pololetí posledního ročníku studia na střední škole dosáhli průměrného
prospěchu nejvýše 2,50.
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 Všichni uchazeči z ostatních oborů středních škol, kteří v každém pololetí
předposledního ročníku a v prvním pololetí posledního ročníku studia na střední
škole dosáhli průměrného prospěchu nejvýše 2,00.
c) Do bakalářského studijního
GEOGRAFIE jsou přijímáni:


oboru

EKONOMICKÁ

A

REGIONÁLNÍ

Všichni uchazeči z oborů vzdělávání Gymnázium (79-41-K/xx, 79-42-K/xx),
Geodézie a katastr nemovitostí (36-46-M/01), Ekologie a životní prostředí (16-01M/01), Průmyslová ekologie (16-02-M/01), Obchodní akademie (63-41-M/02),
Ekonomické lyceum (78-42-M/02) a Technické lyceum (78-42-M/01),
kteřív každém pololetí předposledního ročníku a v prvním pololetí posledního ročníku
studia na střední škole dosáhli průměrného prospěchu nejvýše 2,50.
 Všichni uchazeči z ostatních oborů středních škol, kteří v každém pololetí
předposledního ročníku a v prvním pololetí posledního ročníku studia na střední
škole dosáhli průměrného prospěchu nejvýše 2,00.

d) Do bakalářského studijního oboru SYSTÉMY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
a bakalářského studijního oboru INFORMAČNÍ MANAGEMENT jsou přijímáni
všichni uchazeči všech oborů vzdělávání, kteří v každém pololetí předposledního
ročníku a v prvním pololetí posledního ročníku studia na střední škole dosáhli
průměrného prospěchu nejvýše 2,50.
3. Do kombinované formy bakalářského studijního oboru PODNIKOVÁ
EKONOMIKA A MANAGEMENT jsou automaticky přijati uchazeči, kteří splňují
podmínky uvedené v tomto odstavci a splní nutné podmínky pro přijetí ke studiu
uvedené v čl. 6. Těmto uchazečům fakulta garantuje přijetí na zvolený studijní obor.
Přijímáni jsou uchazeči, kteří v akademickém roce 2016/2017 úspěšně absolvovali
program celoživotního vzdělávání (podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění)
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, studijního oboru Podniková ekonomika a management. Tito uchazeči mají
povinnost nejpozději do 1. 9. 2017 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.
4. Uchazeči, kteří nesplňují kritéria pro přijetí uvedená v odst. 2 nebo 3, jsou přijímáni
do naplnění volné kapacity studijních oborů za těchto podmínek:
Uchazeči budou pro každý obor 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 oboru (§ 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. v platném
znění).
Uchazečům budou body přiděleny podle vzorce:
CB = P + B + Scio + CJ + OS
Označení použitá v uvedeném vzorci mají následující význam:
CB = celkový počet přidělených bodů
P = body za průměrný prospěch. Tyto body se přidělí podle vzorce: P = (5 - ) x 10,
kde je aritmetický průměr z průměrných prospěchů uchazeče (průměr z průměrů)
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v prvním a druhém pololetí předposledního ročníku studia a v prvním pololetí posledního
ročníku studia na střední škole.
B = bonifikace za studijní obor na střední škole. Uchazečům, kteří na střední škole
studují nebo již absolvovali některý z následujících oborů vzdělávání: Gymnázium (79-41K/xx, 79-42-K/xx), Obchodní akademie (63-41-M/02), Ekonomické lyceum (78-42-M/02)
a Technické lyceum (78-42-M/01) je připočteno 5 bodů.
Scio, CJ, OS jsou body, které uchazeči mohou získat za tyto nepovinné aktivity:


Scio = body za Národní srovnávací zkoušky Scio. Uchazeč se může v termínu
10. 12. 2016 až 29. 4. 2017 volitelně účastnit Národních srovnávacích zkoušek Scio
z matematiky, angličtiny, němčiny nebo testu obecných studijních předpokladů
nebo jeho slovenské verze (test všeobecných študijných predpokladov). Za každou
Národní srovnávací zkoušku, ve které uchazeč získá percentil minimálně 50, je
uchazeči připočteno 5 bodů. V případě opakování stejného typu Národní
srovnávací zkoušky se započítává pouze nejlepší dosažený výsledek. Uchazeč se na
Národní srovnávací zkoušky hlásí sám u společnosti Scio, které udělí souhlas se
zasláním jeho výsledku na fakultu. Mezní termín pro účast v Národní srovnávací
zkoušce je 29. 4. 2017. Informace o Národní srovnávací zkoušce Scio jsou
dostupné na adrese: https://www.scio.cz/nsz/index.asp



CJ = body za doložení znalosti cizího jazyka (angličtiny nebo němčiny)
minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Uchazeč získá 5 bodů za každý uvedený cizí jazyk (angličtinu a/nebo němčinu),
pokud doloží úředně ověřenou kopií dokladu o absolvování základní nebo
všeobecné státní zkoušky z angličtiny nebo němčiny nebo úředně ověřenou kopií
dokladu o absolvování mezinárodní certifikované zkoušky z angličtiny (FCE, CAE,
CPE, BEC Vantage, BEC Higher, IELTS, TOEFL, TOEIC) nebo němčiny (GoetheZertifikat).



OS = body za účast v krajském a vyšším kole olympiád a soutěží (včetně
Středoškolské odborné činnosti) z předmětů matematika, logika, statistika,
informatika, geografie, ekonomika a řízení. Uchazeč získá 5 bodů za účast
v krajském a vyšším kole olympiády, soutěže nebo Středoškolské odborné činnosti
z uvedených předmětů bez ohledu na to, kolika olympiád a soutěží se zúčastnil.
Účast je nutné doložit úředně ověřenou kopií dokladu o účasti v krajském nebo
vyšším kole.

5. Minimální hodnota CB pro přijetí podle odst. 4 je 20 bodů.
6. Průměrný prospěch se počítá zvlášť za každé pololetí. Do průměru se nezapočítává známka
z chování. Uchazeči mají povinnost zaslat na studijní oddělení fakulty do 7. 4. 2017
úředně ověřené kopie vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy
(místo úředně ověřené kopie vysvědčení z prvního pololetí posledního ročníku střední
školy ve školním roce 2016/2017 je možné zaslat úředně ověřený výpis z vysvědčení).
K vysvědčením v cizím jazyce (mimo slovenštinu) je nutné přiložit jejich úředně ověřený
překlad do českého jazyka. Pokud chce uchazeč získat body za aktivity uvedené
v odstavci 4, je povinen do 7. 4. 2017 (rozhoduje datum poštovního razítka) zaslat na
studijní oddělení fakulty také úředně ověřené kopie dokladů potvrzující skutečnosti
pro získání dalších bodů.
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čl. 6 – 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 obdrží pozvánku k zápisu, zaslat doporučeným dopisem na studijní
oddělení fakulty do 15. 7. 2017(rozhoduje datum poštovního razítka).
2. Uchazeč, který absolvoval střední školu v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky),
doloží znalost českého jazyka úředně ověřenou kopií dokladu o absolvování
certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince „CCE“ (Czech Language
Certificate Exam) dokládající znalost českého jazyka minimálně v úrovni B1
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo úředně ověřenou kopií
maturitního vysvědčení dokládající absolvování maturitní zkoušky z českého jazyka.
Úředně ověřenou kopii dokladu musí uchazeč zaslat doporučeným dopisem na studijní
oddělení fakulty do 15. 7. 2017 (rozhoduje datum poštovního razítka). Informace
o certifikované zkoušce CCE z českého jazyka pro cizince jsou dostupné zde:
http://ujop.cuni.cz/en/exam/czech-language-certificate-exam
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. 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.
 Podmínky pro přijetí jsou shodné s podmínkami pro přijetí českých uchazečů.
 Uchazeč, který absolvoval střední školu v zahraničí, je povinen splnit podmínky
uvedené v čl. 6.
čl. 8 – Nejvyšší počty přijímaných uchazečů
Bakalářský studijní obor:
forma prezenční
forma kombinovaná

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
místo studia: Plzeň 200 uchazečů
Cheb 100 uchazečů
místo studia: Cheb 40 uchazečů

Bakalářský studijní obor:
forma prezenční

MANAGEMENT OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ
místo studia: Plzeň 200 uchazečů
Cheb 100 uchazečů

Bakalářský studijní obor:
forma prezenční

SYSTÉMY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
místo studia: Plzeň 200 uchazečů

Bakalářský studijní obor:
forma prezenční

INFORMAČNÍ MANAGEMENT
místo studia: Plzeň 100 uchazečů

Bakalářský studijní obor:
forma prezenční

EKONOMICKÁ A REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE
místo studia: Plzeň 100 uchazečů
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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. Uchazečům, kteří vyhoví kritériím pro přijetí podle čl. 5, bude zaslána pozvánka k zápisu.
Tito uchazeči budou přijati, pokud splní nutné podmínky pro přijetí uvedené v čl. 6.
3. Uchazeči, kteří nesplní kritéria pro přijetí, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí.
čl. 10 – Informace o ubytování
Fakulta nabízí studentům prezenční formy studia ubytování ve vlastním ubytovacím zařízení
v budově fakulty v Chebu a ve studentských kolejích v Plzni.
čl. 11 – Zápis do studia
Zápisy uchazečů přijatých do studia probíhají v období od 1. 9. do 5. 9. 2017 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 důvodů, které je nutné doložit.
čl. 12 – Kontakty pro uchazeče o studium
Kontakt pro uchazeče o bakalářské studium v Plzni a v Chebu: www.fek.zcu.cz/uchazec
Studijní referentka pro přijímací řízení v Plzni a Chebu: Hana Blatná
Tel.: 377 633 512
e-mail: fek@service.zcu.cz
Adresa:
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická
Studijní oddělení
Hradební 22
350 11 Cheb
Plzeň, 23. 11. 2016

JUDr. Ing. David Martinčík
předseda AS FEK ZČU

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan FEK ZČU
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