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OPATŘENÍ REKTORA č. 9/2022
K VYHLÁŠENÍ III. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIUM VYUČOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
I. OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Obecná ustanovení
(1) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“)
vyhlašuje v akademickém roce 2022/2023 přijímací řízení pro tyto studijní
programy:
a) Podniková ekonomika
Forma studia:
Délka studia:
Typ studia:

prezenční, kombinovaná
2 roky
navazující magisterské

b) Znalectví
Forma studia:
Délka studia:
Typ studia:

prezenční
2 roky
navazující magisterské

c) Logistika
Forma studia:
Délka studia:
Typ studia:

prezenční, kombinovaná
2 roky
navazující magisterské

d) Pozemní stavby
Forma studia:
Délka studia:
Typ studia:

prezenční
2 roky
navazující magisterské

e) Strojírenství
Forma studia:
Délka studia:
Typ studia:

prezenční
2 roky
navazující magisterské
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II. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU
Článek 2
Obecné podmínky pro přijetí do všech navazujících studijních programů
(1) Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022,
přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných
dokumentů a uhrazení administrativního poplatku.
(2) Uhrazení administrativního poplatku ve výši 870 Kč nejpozději do 31. 8. 2022.
Poplatek lze uhradit:
a) složenkou (typu „A“),
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.
(3) Účast na přijímací zkoušce dle stanoveného termínu podle čl. 7 a její úspěšné splnění
dle čl. 5 nebo splnění podmínek dle čl. 6 tohoto opatření.
(4) Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z anglického
jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejdéle při zápisu do studia
na VŠTE.
(5) Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského
studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
(6) Cizí státní příslušník ucházející se o studium vyučovaném v českém jazyce (netýká
se občanů, kteří mají předpoklad do doby zápisu ke studiu absolvovat maturitní
zkoušku z českého či slovenského jazyka) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku
z českého jazyka na VŠTE. Přihláška k jazykové zkoušce z českého jazyka je spolu
s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz. Přihlášku je nutné
podat nejpozději do 31. 8. 2022.
(7) Zákonnou podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v bakalářském studijním
programu.
(8) Absolventi zahraničních škol prokazují dosažené vzdělání v souladu se zákonem
č. 111/1998 Sb. osvědčením – dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělání a kvalifikace (nostrifikace).
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Článek 3
Další specifické podmínky pro přijetí do konkrétního studijního programu
(1) Do navazujícího magisterského studia studijního programu:
a) Podniková ekonomika
•

se mohou přihlásit absolventi tříletého bakalářského studijního programu ekonomického nebo příbuzného zaměření, případně absolventi jiného magisterského
nebo doktorského studijního programu.
b) Znalectví
•

se mohou přihlásit absolventi tříletého bakalářského studijního programu ekonomického nebo příbuzného zaměření, případně absolventi jiného magisterského
nebo doktorského studijního programu.
c) Logistika
•

se mohou přihlásit absolventi bakalářského studijního programu Technologie a řízení dopravy, případně dalších bakalářských studijních programů, případně absolventi jiného magisterského nebo doktorského studijního programu.
d) Pozemní stavby
•

se mohou přihlásit absolventi minimálně čtyřletého bakalářského studijního programu stavitelství nebo příbuzného zaměření, případně absolventi jiného magisterského nebo doktorského studijního programu.
e) Strojírenství
•

se mohou přihlásit absolventi minimálně tříletého bakalářského studijního programu strojírenství nebo příbuzného zaměření, případně absolventi jiného magisterského nebo doktorského studijního programu.
III. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Článek 4
Obsah přijímacího řízení

(1) Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání zcela vyplněné přihlášky
ve stanoveném termínu a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
(2) Přijímací zkouška pro studijní program:
a) Podniková ekonomika
•

•

bude probíhat online prostřednictvím Informačního systému VŠTE, a to z odborných předmětů, které stanoví rektor VŠTE na úrovni Státních závěrečných zkoušek
z povinných předmětů pro studijní program Podniková ekonomika akreditovaném
na VŠTE.
Okruhy budou vyvěšeny na úřední desce na webových stránkách školy
od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.
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b) Znalectví
•

bude probíhat dvoukolově. První kolo bude probíhat online prostřednictvím Informačního systému VŠTE, a to z odborných předmětů, které stanoví rektor VŠTE na
úrovni Státních závěrečných zkoušek z povinných předmětů pro studijní program
Podniková ekonomika akreditovaném na VŠTE. Druhé kolo bude přijímací pohovor, jehož cílem bude ověřit předpoklady uchazeče pro studium programu Znalectví a následně výkon činnosti soudního znalce.
• Okruhy budou vyvěšeny na úřední desce na webových stránkách školy
od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.
c) Logistika
•

bude probíhat online prostřednictvím Informačního systému VŠTE,
a to z odborných předmětů, které stanoví rektor VŠTE na úrovni Státních závěrečných zkoušek studijního programu Technologie a řízení dopravy akreditovaném
na VŠTE.
• Okruhy budou vyvěšeny na úřední desce na webových stránkách školy
od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.
d) Pozemní stavby
•

bude probíhat online prostřednictvím Informačního systému VŠTE,
a to z odborných předmětů, které stanoví rektor VŠTE na úrovni Státních závěrečných zkoušek studijního programu Pozemní stavby akreditovaném na VŠTE.
• Okruhy budou vyvěšeny na úřední desce na webových stránkách školy
od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.
e) Strojírenství
•

•

bude probíhat online prostřednictvím Informačního systému VŠTE,
a to z odborných předmětů, které stanoví rektor VŠTE na úrovni Státních závěrečných zkoušek z povinných předmětů pro studijní program Strojírenství akreditovaném na VŠTE.
Okruhy budou vyvěšeny na úřední desce na webových stránkách školy
od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.
Článek 5
Podmínky pro přijetí s přijímací zkouškou

(1) Úspěšností pro přijetí se rozumí získání z přijímací zkoušky alespoň 40 bodů
z možných 100 bodů.
(2) Literatura je dána anotacemi akreditovaných předmětů bakalářských programů
na VŠTE. Literatura bude vyvěšena na Úřední desce a na webových stránkách školy
od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.
(3) Hodnotící komise pro přijímací zkoušky jsou tříčlenné. Složení komise určují ředitelé
příslušných Ústavů z akademických pracovníků VŠTE.

5
(4) Pokud uchazeč ze závažných důvodů nemůže absolvovat přijímací zkoušky,
je povinen se do 5 pracovních dnů písemně omluvit na Studijním oddělení, přičemž:
a) Neomluví-li se, nebo pokud není jeho omluva přijata, nesplní základní podmínku
pro přijetí ke studiu.
b) Je-li omluva přijata, je uchazeči oznámen náhradní termín přijímací zkoušky.

Článek 6
Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky
(1) Studenti VŠTE, studijního programu Podniková ekonomika budou přijati bez
přijímací zkoušky, pokud splní podmínku studijního průměru za absolvované
studium do 1,50. Studijní průměr bude prověřován v Informačním systému VŠTE.
(2) Studenti VŠTE, studijního programu Technologie a řízení dopravy budou přijati bez
přijímací zkoušky, pokud splní podmínku studijního průměru za absolvované
studium do 1,50. Studijní průměr bude prověřován v Informačním systému VŠTE.
(3) Studenti VŠTE, studijního programu Pozemní stavby, budou přijati bez přijímací
zkoušky, pokud splní podmínku studijního průměru za absolvované studium do 1,50.
Studijní průměr bude prověřován v Informačním systému VŠTE.
(4) Studenti VŠTE, studijního programu Strojírenství, budou přijati bez přijímací
zkoušky, pokud splní podmínku studijního průměru za absolvované studium do 1,50.
Studijní průměr bude prověřován v Informačním systému VŠTE.
(5) Studenti VŠTE, studijního programu Znalectví, budou přijati bez přijímací zkoušky,
pokud splní podmínku studijního průměru za absolvované studium do 1,50. Studijní
průměr bude prověřován v Informačním systému VŠTE.

Článek 7
Termíny přijímací zkoušky
(1) Termín přijímací zkoušky pro studijní program:
a) Podniková ekonomika je stanoven na 5. 9. 2022 od 9:00 hodin.
b) Znalectví je stanoven na 5. 9. 2022 od 11:00 hodin. Termín druhého kola přijímací
zkoušky je stanoven na 6. 9. 2022 od 8:00 hodin.
c) Logistika je stanoven na 5. 9. 2022 od 10:30 hodin.
d) Pozemní stavby je stanoven na 5. 9. 2022 od 9:00 hodin.
e) Strojírenství je stanoven na 5. 9. 2022 od 13:00 hodin.
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(2) O konkrétním způsobu výkonu přijímací zkoušky bude uchazeč informován
prostřednictvím e-přihlášky. VŠTE si vyhrazuje právo určit další termíny přijímací
zkoušky v závislosti na počtu uchazečů.
Článek 8
Vyhodnocení pořadí uchazečů
(1) Pořadí uchazečů bude určeno dle výsledků z přijímacího řízení dle čl. 5.
(2) Je-li úspěšných uchazečů více než je kapacita zvoleného programu, rozhoduje o přijetí
pořadí nejlepších uchazečů (§ 49 odst. 1 zákona o VŠ) počet dosažených bodů
z přijímací zkoušky. Pokud bude více uchazečů se stejným počtem dosažených bodů
nebo v případě přijetí dle čl. 6, rozhoduje o přijetí pořadí doručení přihlášky podle
data uložení přihlášky v Informačním systému VŠTE.
(3) Primárně budou přijímáni studenti, kteří ještě nestudovali magisterské či jiné
navazující studium na žádné vysoké škole v České republice, tzn. že výběr bude
proveden ze dvou seznamů.
(4) Do vyhodnocení nebude zařazen uchazeč, který nesplní podmínky pro přijetí
do studijního programu dle čl. 2 a 3 tohoto opatření, a který nemá vyrovnané závazky
vůči VŠTE.
(5) Uchazeč splňující podmínky pro přijetí se stane studentem dnem zápisu ke studiu.
(6) O výsledku přijímací zkoušky bude uchazeč informován prostřednictvím e-přihlášky
ke studiu.
(7) Přijatí uchazeči budou pozváni k zápisu prostřednictvím e-přihlášky nebo e-mailu.
(8) Nepřijatí uchazeči obdrží písemné vyjádření do vlastních rukou nejpozději
do 30. 9. 2022.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 9
Účinnost
(1) Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2022.

Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. v. r.
rektor

