OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 230/2022
Dodatek č. 2
k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
uskutečňovaných v českém jazyce
(k Opatření děkana č. 212/2021, Opatření děkana č. 225/2022 – Dodatek č. 1
k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu)
2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
1. 7. 2022

Na základě znění § 48 až 51 a § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon”), a Statutu Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (dále jen “statut”), čl. 18 a 19, vyhlašuji pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a
podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce na
Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023.

PRAVIDLA PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE
STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
Článek 1
Přihlášky ke studiu
se doplňuje či mění takto - odstavce:
a) Termín pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních
programech:
do 5. srpna 2022.
Přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech lze podávat formou elektronické
přihlášky, dostupné z www:
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.
Uchazeč je povinen spolu s elektronickou přihláškou vložit do elektronického portálu i
oskenovanou kopii katalogového listu potvrzeného střední školou, resp. výročních vysvědčení za
jednotlivé ročníky studia na střední škole a doložit úředně ověřené maturitní vysvědčení
v listinné podobě nebo autorizovanou konverzi do formátu pdf (pokud již uchazeč absolvoval
maturitní zkoušku). Teprve poté, kdy fakulta obdrží elektronickou přihlášku se všemi
náležitostmi a požadovanými přílohami, bude přihláška zařazena mezi přijaté, tj. podané.
V opačném případě je přihláška neplatná a nebude k ní přihlíženo.
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b) Má-li přihláška formální nedostatky, neobsahuje-li předepsané náležitosti, trpí-li jinými vadami
nebo nejsou-li k ní přiloženy požadované přílohy, fakulta vyzve uchazeče e-mailem k odstranění
vad a poskytne k tomu přiměřenou lhůtu (min. 10 dní). Pokud uchazeč ve stanovené lhůtě vady
přihlášky neodstraní, přijímací řízení bude zastaveno vydáním usnesení. Usnesení o zastavení
řízení fakulta uchazeči oznámí doručením prostřednictvím e-mailu.
c) Uchazeči, který neuhradí ve stanoveném termínu (do 5. 8. 2022) a určenou formou (složenkou,
doloženým bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány) poplatek 500 Kč
stanovený podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 18 odst. 3 statutu (dále jen poplatek spojený s přijímacím
řízením), bude zaslána e-mailová výzva k zaplacení. Pokud uchazeč poplatek nezaplatí do 10 dnů
ode dne odeslání výzvy, bude mu zastaveno příjímací řízení vydáním usnesení. Usnesení
o zastavení řízení fakulta uchazeči oznámí doručením prostřednictvím e-mailu.

Článek 2
Bakalářské studijní programy a obory – pořadí uchazečů
se mění takto – odstavec:
b) Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě:
 studijního průměru ze studia na střední škole. U aktuálně maturujících uchazečů o studium
se průměr počítá z 1. pololetí aktuálního školního roku a výročních vysvědčení (tj. vysvědčení
z konce školního roku) třech jemu bezprostředně předcházejících roků studia. U ostatních
uchazečů o studium je průměr počítán z výročních vysvědčení posledních 4 ročníků studia.
 získaných bodů za další činnosti uchazeče (Aktivity SŠ) nebo za výsledky národních
srovnávacích zkoušek (SCIO).
1) Uvedené výsledky za Aktivity SŠ nebo SCIO nejsou povinné a uchazeč nemusí uvedené
dokládat a nebo absolvovat.
2) Přijímací komisí budou uznány takové další činnosti uchazeče – Aktivity SŠ (ASS), které
jsou v souladu se zaměřením vybraného studijního oboru (státní jazykové zkoušky,
jazykové certifikáty, úspěšná účast v celostátních a mezinárodních soutěžích či
olympiádách). Tyto aktivity, resp. originály dokladů či úředně ověřených kopií o nich,
musí uchazeč doložit společně s přihláškou ke studiu.
3) vyřazen
4) Výsledky národních srovnávacích zkoušek (SCIO) z obecných studijních předpokladů,
které absolvoval uchazeč individuálně, musí být doloženy získaným certifikátem
společně s přihláškou ke studiu (vložit kopii certifikátu do webového portálu spolu
s elektronickou přihláškou). Uznány budou výsledky SCIO testu z roků 2019/2020 a
2020/2021.
5) vyřazen.
Článek 5
Podmínky pro přijetí ke studiu
se mění takto – odstavec:
a) Uchazeč o studium v bakalářském studijním programu doloží úspěšné vykonání maturity úředně
ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří již ukončili středoškolské vzdělání, jsou
povinni tento doklad doložit společně s přihláškou. Uchazeči, kteří jsou v posledním ročníku
středoškolského studia, jsou povinni předložit maturitní vysvědčení nejpozději v den zápisu ke
studiu.
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Článek 6
Hodnocení způsobilosti uchazeče ke studiu
se mění takto – bod d) je vyřazen.

PRAVIDLA PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE
STUDIU V NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
Článek 1
Přihlášky ke studiu
se doplňuje či mění takto - odstavce:
a) Termín pro podání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech:
do 5. srpna 2022.
Přihlášky ke studiu v navazujících magisterských studijních programech lze podat pouze
formou elektronické přihlášky dostupné z www:
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.
b) Má-li přihláška formální nedostatky, neobsahuje-li předepsané náležitosti, trpí-li jinými vadami
nebo nejsou-li k ní přiloženy požadované přílohy, fakulta vyzve uchazeče e-mailem k odstranění
vad a poskytne k tomu přiměřenou lhůtu (min. 10 dní). Pokud uchazeč ve stanovené lhůtě vady
přihlášky neodstraní, přijímací řízení bude zastaveno vydáním usnesení. Usnesení o zastavení
řízení fakulta uchazeči oznámí doručením prostřednictvím e-mailu.
a) Uchazeči, který neuhradí ve stanoveném termínu (do 5. 8. 2022) a určenou formou (složenkou,
doloženým bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány) poplatek 500 Kč
stanovený podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 18 odst. 3 statutu (dále jen poplatek spojený
s přijímacím řízením), bude zaslána e-mailová výzva k zaplacení. Pokud uchazeč poplatek
nezaplatí do 10 dnů ode dne odeslání výzvy, bude mu zastaveno příjímací řízení vydáním
usnesení. Usnesení o zastavení řízení fakulta uchazeči oznámí doručením prostřednictvím
e-mailu.

Článek 3
Studijní programy – podmínky pro přijetí uchazečů - účastníků CŽV na EF JU či uchazečů na EF JU
v minulosti studujících
se mění takto – odstavec:
a) Děkan fakulty může zcela nebo zčásti prominout přijímací zkoušku uchazečům, kteří již na
Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studovali ve stejném nebo
příbuzném studijním programu se shodnými předměty přijímací zkoušky a ukončili studium
z jiných důvodů než pro nedostatečný prospěch nebo v důsledku disciplinárního řízení, jehož
výsledek byl vyloučení studenta ze studia. Žádost o prominutí přijímací zkoušky musí být
podána současně s přihláškou ke studiu. Na žádosti podané po termínu 5. 8. 2022 nebude
brán zřetel.
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Článek 4
Termín přijímací zkoušky
se doplňuje či mění takto - odstavce:
a) Termín konání 2. kola přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní programy:
30. 8. 2022.
Pozvánku na přijímací zkoušky s konkrétním termínem a místem konání obdrží uchazeči
e-mailem.
b) Náhradní termín konání 2. kola přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní programy
se ruší.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO BAKALÁŘSKÉ I NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
se mění takto - odstavce:
a) Podle § 50 odst. 5 zákona má uchazeč právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam
pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu na studijním oddělení fakulty dne 15. 9. 2022 v době od
13 hod do 14 hod. Fakulta může namísto umožnění nahlížet do spisu poskytnout uchazeči kopii
spisu.
Podmínky pro 2. kolo přijímacího řízení ke studiu na Ekonomické fakultě projednal a schválil
Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 1. 7. 2022.

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová v. r.
děkanka Ekonomické fakulty

Přílohy:
Příloha č. 3a: Předpokládané maximální počty přijímaných studentů ve 2. kole přijímacího řízení
pro akademický rok 2022/2023
Příloha č. 4a: Důležité termíny 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
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Příloha č. 3a
Příloha opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
“Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2022/2023”

Předpokládané nejvyšší počty přijímaných studentů pro 2. kolo přijímacího řízení akademický rok
2022/2023
1. Bakalářské studijní programy - prezenční studium:
- Analýza v ekonomické a finanční praxi
- Cestovní ruch
- Ekonomika a management
- Podniková informatika
- Finance a účetnictví
- Management regionálního rozvoje

20 studentů
40 studentů
40 studentů
40 studentů
40 studentů
40 studentů

2. Bakalářské studijní programy - kombinované studium:
- Cestovní ruch
- Ekonomika a management
- Podniková informatika
- Finance a účetnictví
- Management regionálního rozvoje

40 studentů
40 studentů
20 studentů
40 studentů
30 studentů

3. Navazující studijní programy – prezenční studium:
- Aplikovaná informatika
- Analýza v ekonomické a finanční praxi
- Ekonomika a management
- Finance a účetnictví
- Management regionálního rozvoje

40 studentů
20 studentů
40 studentů
40 studentů
30 studentů

4. Navazující studijní programy – kombinované studium:
- Ekonomika a management
- Finance a účetnictví
- Management regionálního rozvoje

30 studentů
30 studentů
30 studentů
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Příloha č. 4a
Příloha opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
“Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2022/2023”

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
Bakalářské studijní programy
mezní termín podávání přihlášek do 2. kola

5. 8. 2022

mezní termín doložení dokladů o úspěšně absolvovaných školních a
mimoškolních aktivitách (olympiády, mezinárodní soutěže, jazykové
certifikáty apod.)

5. 8. 2022

zasedání přijímací komise

6. 9. 2022

zveřejnění výsledků splnění podmínek pro přijetí/nepřijetí

7. 9. 2022

rozesílání rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí nebo informace o
splnění/nesplnění podmínek pro přijetí*

7. – 9. 9. 2022

termín možnosti uchazeče nahlédnout do svých materiálů z přijímacího
řízení

15. 9. 2022

mezní termín dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, u
uchazečů ze zahraničí mezní termín dodání všech požadovaných
dokumentů dle čl. 5, odst. b)

den zápisu

zápisy do studia

15. 9. 2022

* Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží uchazeči s ukončeným a maturitním vysvědčením doloženým
středoškolským vzděláním. Uchazeči, kteří maturují v aktuálním roce, obdrží informaci o splnění/nesplnění
podmínek pro přijetí, a až po doložení ukončeného středoškolského vzdělání maturitním vysvědčením obdrží
rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí.
Kladné rozhodnutí o přijetí bude uchazečům odesíláno mailem na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
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DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
Navazující magisterské studijní programy
mezní termín podávání přihlášek do 2. kola

5. 8. 2022

přijímací zkoušky*

30. 8. 2022

zasedání přijímací komise

6. 9. 2022

zveřejnění výsledků rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

7. 9. 2022

rozesílání rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí

7. – 9. 9. 2022

termín možnosti uchazeče nahlédnout do svých materiálů
z přijímacího řízení

15. 9. 2022

zápisy do studia

15. 9. 2022

*Přesný harmonogram přijímacího řízení bude zveřejněn na www stránkách fakulty. Uchazeči o studium
obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám s přesnými termíny konání.
Kladné rozhodnutí o přijetí bude uchazečům odesíláno mailem na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
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