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SDĚLENÍ DĚKANA EF č. 39/2014 
O uznávání předmětů absolvovaných na VOŠ v rámci studia v bakalářských 
studijních programech a oborech                    

15. 10. 2014 

 
Na základě vyjádření odborných kateder a garantů předmětů budou následující předměty 
vyjmenovaných VOŠ uznány jako absolvované předměty bakalářského studia Ekonomické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: 
 
 

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice 
Předmět VOŠ                       bude uznán jako předmět EF JU          zkratka ve STAGu 

Anglický jazyk   Anglický jazyk 1, 2       (AJ 1,2/KAJ 1,2) 
Německý jazyk   Německý jazyk 1, 2              (NJ 1,2/KNJ 1,2) 
Management   Management                             (MANZ/QMANZ) 
Řízení lidských zdrojů  Řízení lidských zdrojů              (RLZ/KRLZ)  
Marketing   Marketing                                  (ZMA/KZMA)  
Účetnictví   Základy účetnictví       (ZUC/QZUC) 
- Pouze zápočet, a to podmíněně na základě vstupního testu.  

 
Průvodcovská činnost   Metodika prův. činnosti            (MPC/KMPC) 
- Zápočet je možno uznat po vstupním testu.  

 
Technika CR   Základy cestovního ruchu       (ZCR/KZCR) 
- Zápočet je možno uznat, zkoušku je nutné vykonat. Podmínkou vykonání zkoušky je konzultace 
s garantem předmětu na začátku příslušného semestru.  

Služby v cestovním ruchu            (SCR/KSCR) 
- Zápočet je možno uznat, zkoušku je nutné vykonat. 

 
Provoz cestovních kanceláří Provoz cestovních kanceláří               (PCK/KPCK) 
- Zápočet je možno uznat po individuální konzultaci s garantem předmětu na začátku příslušného 
semestru, zkoušku je nutné vykonat.  

 
Občanské právo, právo v CR Právo                                     (PRAVB/KPRVB) 
Pracovní a obchodní právo Obchodní právo                         (OBPRA/QOBPR) 
         
 

Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola automobilní a technická 
České Budějovice 
Předmět VOŠ          bude uznán jako předmět EF JU      zkratka ve STAGu 

Anglický jazyk    Anglický jazyk 1, 2      (AJ 1,2/JAK 1,2) 
Německý jazyk    Německý jazyk 1, 2             (NJ 1,2/KNJ 1,2) 
Management a marketing v dopravě Management       (MANZ/QMANZ) 
Management a marketing v dopravě Marketing       (ZMA/KZMA) 
Logistika    Logistika    (LOG/KLOG) 
Účetnictví a daně   Základy účetnictví   (ZUC/QZUC) 
- Pouze zápočet, a to podmíněně na základě vstupního testu. 
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Účetnictví a daně   Daňový systém    (DS) 
- Pouze zápočet, a to podmíněně na základě vstupního testu  

Makroekonomie   Makroekonomie   (MAE1/KMAE1) 
Celní právo, Právo   Právo     (PRAVB/KPRVB) 
Aplikovaná psychologie   Sociologie a psychologie  (SOPS/KSOPS)  
Systémy řízení kvality   Základy jakosti     (ZJ/KZJ) 
- Podmínkou k uznání je osobní konzultace s garantem předmětu.    

 
 
 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Tábor 
Předmět VOŠ          bude uznán jako předmět EF JU           zkratka ve STAGu 

Marketing    Marketing     (ZMA/KZMA) 
Management    Management    (MANZ/QMANZ) 
Právo, resp. Právní nauka  Právo           (PRAVB/KPRVB) 
  
 
 

Obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní 
jazykové školy Karlovy Vary 
Předmět VOŠ          bude uznán jako předmět EF JU         zkratka ve STAGu 

Anglický jazyk    Anglický jazyk 1, 2      (AJ 1,2/JAK 1,2) 
Německý jazyk    Německý jazyk 1, 2             (NJ 1,2/KNJ 1,2) 
Management    Management                            (MANZ/QMANZ) 
Řízení lidských zdrojů   Řízení lidských zdrojů             (RLZ/KRLZ)  
Marketing    Marketing                                 (ZMA/KZMA)  
Účetnictví    Základy účetnictví   (ZUC/QZUC)  
- Pouze zápočet, a to podmíněně na základě vstupního testu.  

 
Průvodcovská činnost    Metodika prův. činnosti   (MPC/KMPC) 
- Zápočet je možno uznat po vstupním testu.  

 
Technika služeb CR   Základy cestovního ruchu  (ZCR/KZCR) 
- Zápočet je možno uznat, zkoušku je nutné vykonat. Podmínkou vykonání zkoušky je konzultace 
s garantem předmětu na začátku příslušného semestru.  
 

Služby cestovního ruchu           (SCR/KSR) 
- Zápočet je možno uznat, zkoušku je nutné vykonat. 

 
Ekonomika cestovního ruchu  Ekonomika CR     (ECR/KECR) 
- zápočet je možno uznat, zkoušku je nutné vykonat.    
        

    

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola 
Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice  
 
Vzdělávací program „Ekonomika a management v podnicích finančních služeb“ 
Předmět VOŠ          bude uznán jako předmět EF JU      zkratka ve STAGu 

Právo 1     Právo      (PRAVB/KPRVB) 
Právo 2     Pracovní právo     (PRAPR/KPRAP) 
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Právo 3     Obchodní právo   (OBPRA/QOBPR) 
Účetnictví     Základy účetnictví   (ZUC/QZUC) 
- Lze uznat pouze zápočet, a to podmíněné na základě vstupního testu. 
 

Veřejná správa    Veřejná správa a regionální rozvoj (VSRR/KVSRR) 
- Za podmínky aktualizace literatury a učebních osnov. 
 

Management, Management v podnicích fin. služeb Management   (MANZ/QMANZ) 
 

Vzdělávací program „Veřejná správa“: 
Základy práva a Obch. pracovní právo   Právo    (PRAVB/KPRVB)  
Správní právo a Organizace veřejné správy Správní právo   (SP/KSP) 
Úvod do sociologie    Sociologie    (SOC/KSOC) 
Účetnictví     Základy účetnictví  (ZUC/QZUC) 

- Lze uznat pouze zápočet, a to podmíněné na základě vstupního testu. 
 

- Veřejná správa   Veřejná správa a regionální rozvoj   (VSRR/KVSRR) 
- Za podmínky aktualizace literatury a učebních osnov 
 

- Management řízení lidských zdrojů  Řízení lidských zdrojů   (RLZ/KRLZ) 
 

 
Vzdělávací program „Obchodní podnikání“: 
Právo 1      Právo     (PRAVB/KPRVB) 
Právo 2      Pracovní právo    (PRAPR/KPRAP) 
Právo 3      Obchodní právo  (OBPRA/QOBPR) 
Psychologie I a II, Psychologie prodeje  Sociologie a psychologie  (SOPS/KSOPS) 
Účetnictví     Základy účetnictví  (ZUC/QZUC) 
- Lze uznat pouze zápočet, a to podmíněné na základě vstupního testu. 
 

- Maloobchodní management I a II  Základy obchodu   (ZO/KZO)  
- zápočet je možno uznat, zkoušku je nutné vykonat. Podmínkou vykonání zkoušky je konzultace 
s garantem předmětu na začátku příslušného semestru.  
 

Řízení obchodních firem I, II a III  Řízení obchodního provozu  (ROP/KROP) 
- Zápočet je možné uznat, zkoušku je nutné vykonat. Podmínkou vykonání zkoušky je konzultace 
s garantem předmětu na začátku příslušného semestru.  
 

Management I a II    Management    (MANZ/QMANZ) 
Veřejná správa     Veřejná správa a regionální rozvoj (VSRR/KVSRR)  
- Za podmínky aktualizace literatury a učebních osnov. 
 

Personální management   Řízení lidských zdrojů   (RLZ/KRLZ) 
 

 
Vzdělávací program „Marketing“. 
Účetnictví     Základy účetnictví   (ZUC/QZUC) 
- Lze uznat pouze zápočet, a to podmíněné na základě vstupního testu. 

 
Management, Maloobchodní management Management    (MANZ/QMANZ) 
Personální management    Řízení lidských zdrojů  (RLZ/KRLZ) 
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Veřejná správa     Veřejná správa a regionální rozvoj (VSRR/KVSRR) 
- Za podmínky aktualizace literatury a učebních osnov. 

 
 
 
Všechny vzdělávací programy 
Anglický jazyk       Anglický jazyk 1, 2     (AJ 1,2/KAJ 1,2) 
Německý jazyk     Německý jazyk 1, 2            (NJ 1,2/KNJ 1,2) 
 
Sdělení děkana nabývá platnosti od akademického roku od 15. 10. 2014. Tímto sdělením se ruší 
platnost Sdělení děkana č. 3/2011. 
 
předkládá: RNDr. Renata Klufová, Ph.D.  
 
 

 
 
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
děkan Ekonomické fakulty 
 


