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Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) 
vyhlašuje v akademickém roce 2021/2022 přijímací řízení pro tyto studijní 
programy: 

a) Řízení lidských zdrojů 

forma studia:  prezenční, kombinovaná 
délka studia:  3 roky 
typ studia: bakalářské 

 
b) Podniková ekonomika 

forma studia:  prezenční, kombinovaná 
délka studia:  3 roky 
typ studia: bakalářské 
 

c) Strojírenství 

forma studia:  prezenční 
délka studia:  3 roky 
typ studia: bakalářské 
 

d) Technologie a řízení dopravy 

forma studia:  prezenční, kombinovaná 
délka studia:  3 roky 
typ studia:  bakalářské  
 

e) Pozemní stavby 

forma studia:  prezenční, kombinovaná 
délka studia:  4 roky 
typ studia: bakalářské  
 

Článek 2 

Podmínky pro přijetí do studijního programu 

(1) Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 19. 10. 2020  
do 30. 4. 2021, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech 
požadovaných dokumentů dle následujících odstavců tohoto článku a uhrazení 
administrativního poplatku.  

(2) Doručení prosté kopie vysvědčení za první a druhé pololetí předposledního ročníku 
na střední škole nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia nejpozději  
do 30. 4. 2021. 

(3) Uhrazení administrativního poplatku ve výši 870 Kč nejpozději do 30. 4. 2021. 
Poplatek lze uhradit: 

a) složenkou (typu „A“), 
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b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako 
variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642), 

 c) úhrada platební kartou. 

(4) Cizí státní příslušník ucházející se o studium v českém jazyce (netýká se občanů 
Slovenské republiky) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na 
VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi 
o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději  
do 30. 4. 2021. 

(5) Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a následné dodání ověřené 
kopie maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu do studia na VŠTE. 

 

Článek 3  

Vyhodnocení pořadí uchazečů 

(1) Pořadí uchazečů bude určeno dle váženého průměru ze známek z vysvědčení za 
první a druhé pololetí předposledního ročníku na střední škole nebo za první ročník 
dvouletého nástavbového studia. Přednostně budou přijati studenti, kteří ještě ne-
studovali na žádné vysoké škole v České republice, tzn. že výběr uchazečů bude 
proveden ze dvou seznamů. 

(2) Do vyhodnocení nebude zařazen uchazeč, který nesplní podmínky pro přijetí  
do studijního programu dle čl. 2 tohoto opatření, a který nemá vyrovnané závazky 
vůči VŠTE. Uchazeč splňující podmínky pro přijetí se stane studentem dnem zápisu 
ke studiu.  

(3) Seznamy uchazečů splňující podmínky pro přijetí či nepřijetí (dle čísel jejich  
e-přihlášek) budou vyvěšeny na Úřední desce VŠTE nejdéle do 15. 5. 2021. 
Seznamy budou zveřejněny též na www.vstecb.cz. Uchazeči splňující podmínky pro 
přijetí budou pozváni k zápisu prostřednictvím e-přihlášky. Uchazeči nesplňující 
podmínky budou informováni písemně do vlastních rukou nejpozději  
do 30. 5. 2021. 

 


