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PRAVIDLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Tato pravidla určují podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských
studijních programů pro akademický rok 2020/2021 na Fakultě podnikatelské (dále jen FP) Vysokého
učení technického v Brně (dále jen VUT).
Článek 1
Obecné podmínky a informace
(1) Přijímání uchazečů ke studiu na FP se v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
(dále jen Zákon), Statutem VUT a Statutem FP uskutečňuje přijímacím řízením.
(2) Informace o přijímacím řízení, studijních programech resp. studijních oborech jsou uchazečům
k dispozici na webové adrese www.vutbr.cz, resp. www.fbm.vutbr.cz. K získání dalších informací o
přijímacím řízení a podmínkách studia na FP mohou uchazeči využít Dne otevřených dveří, který
se bude konat ve dvou termínech, a to 16. 1. 2020 a 28. 2. 2020 v prostorách FP, Kolejní 2906/4.
Článek 2
Zahajované studijní programy
(1)

V akademickém roce 2020/2021 budou otevřeny tyto studijní programy, resp. studijní obory:
a)

Bakalářský studijní program Ekonomika podniku v prezenční formě,

b) Bakalářský studijní program Manažerská informatika v prezenční formě,
c) Bakalářský studijní program Procesní management v prezenční formě,
d)

Bakalářský studijní program Účetnictví a daně v prezenční formě,

e)

Bakalářský studijní program Entrepreneurship and Small Business Development v
prezenční formě. Výuka probíhá v anglickém jazyce

f)

Navazující magisterský studijní program Mezinárodní ekonomika a obchod v prezenční
formě,
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g) Navazující magisterský studijní program Strategický rozvoj podniku v prezenční a
kombinované formě,
h) Navazující magisterský studijní program Systémové inženýrství a informatika, studijní
obor Informační management v prezenční formě,

(2)

i)

Navazující magisterský studijní program Účetnictví a finanční řízení podniku v prezenční
a kombinované formě,

j)

Navazující magisterský studijní program International Business and Management v
prezenční formě. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je tři roky, v magisterských
studijních programech dva roky.

(3) Děkan má právo studijní program, resp. studijní obor neotevřít v případě, že se do studijního
programu, resp. studijního oboru nezapíše dostatečný počet studentů.
Článek 3
Termíny přijímacích zkoušek
(1)

Písemné přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce
se konají v termínech 22. a 23. května 2020. Písemné přijímací zkoušky do magisterských
studijních programů, resp. studijních oborů se konají dne 19. a 20. června 2020. Přijímací
zkouška do studijního programu Entrepreneurship and Small Business Development se koná 28.,
29. a 30. května 2020.

(2)

Děkan FP nejpozději do 31. srpna 2020 rozhodne o tom, zda vyhlásí další termín konání
přijímacích zkoušek, které budou zveřejněny na úřední desce FP.

(3)

Bude-li děkanem vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení podle čl. 18 odst. 1, termín konání
přijímací zkoušky je dne 27. srpna 2020.
Článek 4
Počty přijímaných studentů

(1)

Do bakalářského studijního programu Účetnictví a daně bude přijato nejvýše 320 studentů, do
bakalářského studijního programu Ekonomika podniku bude přijato nejvýše 320 studentů, do
bakalářského studijního programu Procesní management bude přijato nejvýše 120 studentů, do
bakalářského studijního programu Manažerská informatika bude přijato nejvýše 320 studentů, do
bakalářského studijního programu Entrepreneurship and Small Business and Development bude
přijato nejvýše 60 studentů.

(2)

Do navazujícího magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku bude přijato
nejvýše 400 studentů, do navazujícího magisterského studijního programu Účetnictví a finanční
řízení podniku bude přijato nejvýše 400 studentů do navazujícího magisterského studijního
programu Systémové inženýrství a informatika studijního oboru Informační management bude
přijato nejvýše 200 studentů, do navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní
ekonomika a obchod bude přijato nejvýše 300 studentů, do navazujícího magisterského
studijního programu International Business and Finance bude přijato nejvýše 90 studentů.

(3)

Minimální počet zapsaných studentů pro otevření bakalářského studijního programu
akreditovaného v českém jazyce je 60. Minimální počet zapsaných studentů pro otevření
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navazujícího magisterského studijního programu, resp. studijního oboru akreditovaného
v českém jazyce v prezenční formě studia je 30, v kombinované formě studia je 30.
(4)

O definitivním počtu přijímaných studentů rozhoduje děkan.
Článek 5
Podmínky přijetí ke studiu

(1)

Podmínkami přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů jsou:
(a) Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem je maturitní vysvědčení.
(b) Složení přijímací zkoušky s klasifikací „prospěl“ (čl. 7) spolu s umístěním na takovém místě
v pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky, které nepřesahuje
kapacitní možnosti FP nebo splnění podmínek pro přijetí prominutím přijímací zkoušky
podle čl. 12.

(2) Podmínkami přijetí do navazujících magisterských studijních programů jsou:
(a) Řádné ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu. Dokladem je
diplom spolu s dodatkem k diplomu nebo s vysvědčením o vykonání státní závěrečné
zkoušky.
(b) Ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce složení přijímací zkoušky
s klasifikací „prospěl“ (čl. 7) spolu s umístěním na takovém místě v pořadí uchazečů podle
počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky, které nepřesahuje kapacitní možnosti FP
nebo splnění podmínek pro přijetí prominutím přijímací zkoušky podle čl. 12.
(c) Ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce posouzení požadovaných
dokladů (čl. 10) s klasifikací „prospěl“ spolu s umístěním na takovém místě v pořadí
uchazečů podle počtu dosažených bodů, které nepřesahuje kapacitní možnosti FP.
(3) Uchazeč o studium, který splní podmínku (b) odst. (1) resp. podmínku (b) nebo (c) odst. (2) obdrží
vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí ke studiu spolu s termíny zápisu ke studiu. Po ověření
splnění podmínky (a) odstavce (1), resp. (2) obdrží uchazeč rozhodnutí o přijetí ke studiu.
Příslušné doklady předkládá přijatý uchazeč u zápisu do studia.
(4) Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, mohou být přijati ke studiu ve
studijním programu (dle čl. 30 Statutu VUT), splňují-li tyto podmínky:
(a) Dosáhli Zákonem požadované vzdělání, které prokáží příslušným dokladem dle § 48 odst.
4 nebo 5 Zákona.
(b) Vyhověli podmínkám přijetí shodným s domácími uchazeči.

Článek 6
Forma a obsah přijímacích zkoušek
(1) Přijímací zkouška na všechny studijní programy, resp. studijní obory je písemná (dále jen přijímací
zkouška), s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle
čl. 12 a s výjimkou uchazečů o bakalářský studijní program Entrepreneurship and Small Business
Development (čl. 9) a uchazečů o navazující magisterský studijní program International Business
and Management (čl. 10). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních
předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá
jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních
předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh s pěti alternativami odpovědí pro bakalářské studijní
programy a čtyřmi alternativami odpovědí pro magisterské studijní programy. Správná odpověď se
hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden
bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25
otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo
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nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální
počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.
(2) Testem studijních předpokladů pro bakalářské studijní programy se ověřuje úroveň rozvoje
schopnosti řešit úlohy matematicko-logické povahy, znalosti ze základů informatiky a znalosti
z oblastí, které souvisejí se zaměřením studijního programu – zejména ekonomie, geografie,
hospodářské, finanční a geopolitické problematiky a všeobecného přehledu.
(3) Testem studijních předpokladů pro navazující magisterské studijní programy se ověřují znalosti z
předchozího studia, které souvisejí s daným studijním programem - základů inženýrské
matematiky, informatiky, mikroekonomie, makroekonomie, financí, marketingu, managementu,
účetnictví, daňové a právní problematiky a dále znalosti z oblasti geopolitické, hospodářské a
finanční.
(4) Testem z anglického jazyka se ověřují znalosti standardních mluvnických, lexikálních a
frazeologických struktur potřebných pro porozumění psanému i mluvenému projevu a pro běžnou
komunikaci. U magisterských studijních programů se navíc předpokládá znalost základních
termínů hospodářského jazyka.

Článek 7
Hodnocení přijímací zkoušky
(1)

Přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“, jestliže uchazeč:
(a) dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů
a současně
(b) dosáhl alespoň 8 bodů z testu z anglického jazyka.
V ostatních případech je přijímací zkouška hodnocena klasifikačním stupněm „neprospěl“.

(2)

Děkan může výjimečně splnění některé z podmínek uvedených v odst. (1) tohoto článku
prominout s přihlédnutím k celkovému bodovému hodnocení přijímací zkoušky. Děkan stanoví
minimální bodovou hranici celkového bodového hodnocení podle studijních programů, resp.
studijních oborů.

Článek 8
Průběh přijímacího řízení do studijních programů vyučovaných v českém jazyce
(1)

Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu splňující náležitosti podle čl. 13.

(2)

Uchazečům (netýká se uchazečů o studium bakalářských studijních programů a uchazečů o
studium navazujících magisterských studijních programů, resp. studijních oborů, kterým byla
prominuta přijímací zkouška podle čl. 12) bude nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací
zkoušky odeslána elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT pozvánka s určeným
termínem a místem konání přijímací zkoušky, s informací o možnosti jejího konání v dalším
vypsaném termínu a s organizačními pokyny souvisejícími s jejím průběhem. Informace o
termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.

(3)

Jestliže se uchazeč z náhlých vážných důvodů nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v již určeném
termínu, může požádat děkana o konání přijímací zkoušky v dalším vypsaném termínu. Pokud to
je z časových a technických důvodů možné a další vypsaný termín existuje, může děkan jeho
žádosti vyhovět.

(4) Uchazečům o studium bakalářských studijních programů, kterým byla prominuta přijímací zkouška
podle čl. 12, bude příslušné vyrozumění odesláno elektronicky prostřednictvím informačního
systému VUT do 30. dubna 2020. Uchazečům o studium navazujících magisterských studijních
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programů, resp. studijních oborů, kterým byla prominuta přijímací zkouška podle čl. 12, bude
příslušné vyrozumění odesláno elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT do 5.
června 2020.

Článek 9
Průběh přijímacího řízení do bakalářského studijního programu
Entrepreneurship and Small Business Development
(1) Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu splňující náležitosti podle čl. 13. Přílohou
přihlášky je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí v elektronické podobě ve
formátu pdf k elektronické přihlášce. Pokud tak uchazeč neučiní, nesplní tím základní podmínku
pro přijetí a přijímací řízení se zastavuje.
(2) Přijímací zkouška je ústní a probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového
pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů. Pohovor je zaměřen na ověření
všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit
zadaný problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence. Předpokládaná
délka trvání je 90 - 180 minut.
(3) Uchazečům bude nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky odeslána
elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT pozvánka s určeným termínem a místem
konání přijímací zkoušky a s organizačními pokyny souvisejícími s jejím průběhem. Informace o
termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.
(4) O přijetí rozhoduje děkan na návrh zkušební komise (čl. 17). Návrh zkušební komise vychází
z vyhodnocení motivačního dopisu a ústní zkoušky. Za motivační dopis lze získat nejvýše 20 bodů
(čl. 9 odst. 1) a za ústní zkoušku (čl. 9 odst. 2) nejvýše 105 bodů, z toho nejvýše 25 bodů za
úroveň jazykových kompetencí. Maximální počet dosažitelných bodů je 125. Celkové hodnocení
přijímací zkoušky je klasifikováno stupněm „prospěl“ jestliže uchazeč dosáhl alespoň 10 bodů
z motivačního dopisu (čl. 9 odst. 1) a současně alespoň 28 bodů z ústní zkoušky, z toho alespoň 8
bodů za úroveň jazykových kompetencí (čl. 9 odst. 2). V ostatních případech je celkové hodnocení
přijímací zkoušky klasifikováno „neprospěl“.
(5) Nutnou podmínkou pro přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou ve smyslu
čl. 5 odst. 1 písmeno a).

Článek 10
Průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
International Business and Management
(1) Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu splňující náležitosti podle čl. 13.
(2) O přijetí rozhoduje děkan na návrh přijímací komise (čl. 17). Návrh přijímací komise vychází
z posouzení dále uvedených písemných dokladů v anglickém jazyce předložených uchazečem:
a) motivační dopis;
b) úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném vysokoškolském studiu spolu
s klasifikací vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesionálních aktivitách podle
zvážení uchazeče, uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání na zahraniční škole,
předloží doklad dle § 48 odst. 5 Zákona;
c) úředně ověřený doklad o nejvyšší úrovni zkoušky vykonané z anglického jazyka.
Všechny uvedené doklady musí uchazeč předložit do 15. května 2020. Pokud tak neučiní, nesplnil
základní podmínku pro přijetí a přijímací řízení se zastavuje.
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(3) Při posuzování písemných dokladů lze získat nejvýše 20 bodů za motivační dopis (odstavec 2
písmeno a)), 80 bodů za doklady uvedené v odstavci 2 písmeno b) a 25 bodů za úroveň zkoušky
z anglického jazyka (odstavec 2 písmeno c)). Maximální počet dosažitelných bodů za posouzení
těchto dokladů je 125. Posouzení je hodnoceno klasifikačním stupněm „prospěl“ jestliže uchazeč
dosáhl alespoň 10 bodů z motivačního dopisu (odstavec 2 písmeno a)) a současně alespoň 20
bodů z posouzení dokladů dle odstavce 2 písmeno b) a současně alespoň 8 bodů z posouzení
zkoušky z jazyka dle odstavce 2 písmeno c). V ostatních případech je posouzení hodnoceno
klasifikačním stupněm „neprospěl“.
(4) Nutnou podmínkou pro přijetí je řádné ukončení bakalářského nebo magisterského studijního
programu ve smyslu čl. 5 odstavec 2 písmeno a).
(5) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho
přijetí ke studiu dne 24. června 2020 na studijním oddělení FP.

Článek 11
Kriteria stanovení pořadí uchazečů rozhodného pro přijetí ke studiu
(1) Kromě uchazečů, kterých se týká čl. 12, je jediným kritériem, rozhodným pro přijetí celkový počet
bodů dosažených u přijímací zkoušky ve studijních programech, resp. studijních oborech
vyučovaných v českém jazyce (čl. 6) a v bakalářském studijním programu Entrepreneurship and
Small Business Development (čl. 9) nebo posouzení písemných dokladů u navazujícího
magisterského studijního programu International Business and Management (čl. 10). Pro
stanovení pořadí uchazečů pro přijetí platí následující pravidla:
(a)
Uchazeči, kteří jsou přijati na základě děkanem prominuté přijímací zkoušky, jsou
uvedeni v pořadníku na prvních místech.
(b)
Pořadí ostatních uchazečů je sestupné podle dosaženého celkového počtu bodů u
přijímací zkoušky, resp. u navazujícího magisterského studijního programu
International Business and Management podle počtu bodů získaných v rámci
posouzení písemných dokladů.
(c)
Pořadníky se sestavují pro každý studijní program nebo studijní obor a formu studia
zvlášť.

Článek 12
Přijetí prominutím přijímací zkoušky
(1) Děkan přijme prominutím přijímací zkoušky ke studiu v bakalářských studijních programech,
vyučovaných v českém jazyce uchazeče o studium, kteří absolvovali test Obecných studijních
předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) v rámci
Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. a
dosáhli celkový percentil stejný nebo vyšší než 75 v termínech NSZ konaných 7. prosince 2019,
8. února 2020 a 7. března 2020. Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou
zveřejněny na http://www.scio.cz/nsz. Uznán bude nejlepší dosažený výsledek OSP resp. VŠP
v jednom z následujících termínů, a to 7. prosince 2019, 8. února 2020 a 7. března 2020.
Výsledky dosažené v jiných termínech nebudou akceptovány. Uchazeč, který dosáhne
stanoveného percentilu, doloží FP výsledek certifikátem vydaným společností www.scio.cz s.r.o.
Originál certifikátu nebo jeho úředně ověřenou kopii do 31. března 2020 (případně s poštovním
razítkem odeslání 31. března 2020) zašle na studijní oddělení FP společně se žádostí o přijetí
prominutím přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří splní výše uvedené podmínky, obdrží následně
písemné vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí ke studiu (čl. 5 odst. (3)). Uchazeči, kteří
žádost a certifikát nedodají v uvedeném termínu, ztrácejí možnost přijetí prominutím přijímací
zkoušky.
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(2) Děkan přijme prominutím přijímací zkoušky ke studiu v bakalářském studijním programu
Manažerská informatika uchazeče o studium, kteří splňují tyto podmínky:
(a) absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské
republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět matematika a
dosáhli na pololetním vysvědčení posledního ročníku a závěrečných vysvědčeních
předchozích tří ročníků klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“
a současně
(b) absolvovali v průběhu středoškolského studia v České republice nebo Slovenské
republice (u víceletých gymnázií v průběhu posledních čtyř ročníků) alespoň jeden
předmět, v trvání alespoň jednoho školního roku, zaměřený na informatiku a dosáhli na
závěrečném vysvědčení v tomto (uchazečem vybraném) předmětu klasifikace „výborně“
nebo „chvalitebně“
a současně
(c) absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České republice nebo
Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět
angličtina a dosáhli na pololetním vysvědčení posledního ročníku a závěrečných
vysvědčeních předchozích tří ročníků klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“.
Doklady o klasifikaci potvrzené střední školou ve shora uvedených předmětech musí uchazeč
dodat nejpozději do 31. března 2020 (případně s poštovním razítkem odeslání 31. března
2020), a to na studijní oddělení FP osobně nebo doporučeným dopisem na formuláři, který je
k dispozici na webových stránkách FP v části Pro uchazeče a v elektronické přihlášce.
Uchazeči, kteří tento doklad nedodají v uvedeném termínu, ztrácejí možnost přijetí
prominutím přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří splní všechny shora uvedené podmínky, obdrží
následně písemné vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí ke studiu (čl. 5 odst. (3)).

(3)

Děkan přijme ke studiu v navazujících magisterských studijních programech resp. studijních
oborech vyučovaných v českém jazyce prominutím přijímací zkoušky uchazeče o studium,
kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu realizovaného na FP a získali
vysokoškolský diplom v bakalářském studijním programu na FP v akademickém roce, ve
kterém se konají přijímací zkoušky. Rozhodujícím kritériem je průměrná klasifikace studenta
ze všech předmětů studijního plánu za 1. - 3. ročník studia. Horní hranice průměrné
klasifikace (vážený průměr za celé studium) pro přijetí prominutím přijímací zkoušky pro
akademický rok 2020/2021 je 1,90 včetně. Doklad o průměrné klasifikaci zajistí studijní
oddělení FP.

Článek 13
Přihláška ke studiu
(1) Uchazeč o bakalářské studium podává na každý z vybraných studijních programů
samostatnou přihlášku ke studiu. Uchazeč, který se přihlásí současně na více studijních
programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu přijímací zkoušku.
(2) Uchazeč o magisterské studium podává na každý z vybraných studijních programů nebo
studijních oborů a každou formu studia (tj. prezenční nebo kombinovanou) samostatnou
přihlášku ke studiu. Uchazeč, který se přihlásí současně na více studijních programů nebo
studijních oborů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu přijímací zkoušku.
(3) Přihlášky ke studiu do všech studijních programů resp. studijních oborů se podávají
nejpozději do 31. března 2020, a to v elektronické podobě pouze prostřednictvím
informačního systému VUT - elektronická přihláška je přístupná na webových stránkách VUT
(www.vutbr.cz nebo www.fbm.vutbr.cz). Přihláška bude zaregistrovaná až po uhrazení
poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 600 Kč, při podání elektronické
přihlášky ze zahraničí alternativně 24 €. Způsob úhrady poplatku za úkony spojené
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s přijímacím řízením je uveden v instrukcích k elektronické přihlášce. Pokud uchazeč
ve stanoveném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením neuhradí, nesplnil
základní podmínku pro přijetí.
(4) Děkan může prodloužit termín pro podávání přihlášek ke studiu.
(5) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný (dle Statutu VUT v Brně – Příloha
č. 4 Poplatky spojené se studiem článek 2 odst. 3).
(6) Má-li přihláška formální nedostatky, FP vyzve uchazeče k opravě a doplnění. Pokud uchazeč
ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní a nedoručí přihlášku s odstraněnými závadami,
nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Článek 14
Informace o výsledcích přijímacího řízení do studijních programů a studijních oborů
vyučovaných v českém jazyce a do bakalářského studijního programu Entrepreneurship and
Small Business Development
(1) O počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky bude uchazeč informován v den konání přijímací
zkoušky (po vyhodnocení testů resp. ústní části přijímací zkoušky podle časového rozpisu
přijímací zkoušky).
(2) Počet dosažených bodů u přijímací zkoušky bude zveřejněn ve veřejné části internetových
stránek, na adrese www.fbm.vutbr.cz, bezprostředně po jejich zpracování. Současně budou
výsledky zveřejněny na úřední desce FP.
(3) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho
přijetí ke studiu v den konání přijímací zkoušky, kdy se seznámí s počtem dosažených bodů. Dále
lze nahlédnout do těchto materiálů na studijním oddělení FP v termínech:
(a)

27. května 2020 uchazeči o bakalářské studijní programy vyučované v českém jazyce;

(b)

3. června 2020 uchazeči o studijní program Entrepreneurship and Small Business
Development;

(c)

24. června 2020 uchazeči o navazující magisterské studijní programy.

(4) Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno do 15. července 2020. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno
bezprostředně po ověření splnění všech podmínek pro přijetí podle čl. 5.
Článek 15
Informace o výsledcích přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
International Business and Management
(1) Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno do 15. července 2020. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno
bezprostředně po ověření splnění všech podmínek pro přijetí podle čl. 5.
(2) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetu, na adrese www.fbm.vutbr.cz resp.
www.vutbr.cz a na úřední desce FP.
(3) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho
přijetí ke studiu dne 24. června 2020 na studijním oddělení FP.
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Článek 16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení, a to
prostřednictvím děkana. Děkan může sám napadené rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví
odvolání, jinak jej předá k rozhodnutí rektorovi.
Článek 17
Organizace přijímacího řízení
(1) Za organizaci přijímacího řízení je odpovědný děkanem pověřený předseda přijímací komise,
kterého děkan jmenuje nejpozději do 31. prosince 2019. K zabezpečení průběhu a zpracování
výsledků přijímacího řízení v souladu s těmito pravidly jmenuje děkan FP nejpozději do 30. dubna
2020 přijímací komisi a předsedy zkušebních komisí.
(2) K zabezpečení průběhu přijímacích zkoušek je povinen předseda přijímací komise vypracovat
návrh pokynů, které po schválení děkanem stanovují povinnosti a pravomoci a jsou závazné pro
činnost zkušebních komisí. Pokyny rovněž obsahují složení zkušebních komisí. Zkušební komise
jsou dvoučlenné, složené z předsedy a jednoho člena. Zkušební komise pro ústní přijímací
zkoušku do bakalářského studijního programu Entrepreneurship and Small Business Development
může být rozšířena o další členy, o čemž rozhodne do 15. dubna 2020 ředitel Ústavu
managementu, který odpovídá děkanovi za průběh přijímacího řízení do tohoto programu. Pokyny
musejí být vydány do 30. dubna 2020. Za plnění konkrétních úkolů spojených s realizací
přijímacího řízení je zodpovědný vedoucí studijního oddělení. Za počítačové zpracování výsledků
přijímacích zkoušek, technickou podporu a přenos dat do univerzitního informačního systému je
zodpovědný vedoucí Útvaru informačních systémů.
Článek 18
Závěrečná ustanovení
(1) V případě, že se nenaplní kapacity studijních programů, může děkan fakulty vyhlásit druhé kolo
přijímacího řízení. Pokyny budou v tomto případě zveřejněny na úřední desce a webových
stránkách FP.
(2) Bude-li děkanem vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení, termín pro podání přihlášky podle čl. 13
je do 31. 7. 2020, termín nahlédnutí do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke
studiu, je dne 2. 9. 2020 od 9:00 hod. do 11:00 hod. na studijním oddělení FP.
(3) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem vydání.

V Brně dne: 20. 11. 2019

Schváleno AS FP dne: 19. 11. 2019

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan FP VUT v Brně

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
předsedkyně AS FP VUT v Brně
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PRAVIDLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Tato pravidla určují podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských
studijních programů pro akademický rok 2020/2021 na Fakultě podnikatelské (dále jen FP) Vysokého
učení technického v Brně (dále jen VUT).
Článek 1
Obecné podmínky a informace
(1) Přijímání uchazečů ke studiu na FP se v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
(dále jen Zákon), Statutem VUT a Statutem FP uskutečňuje přijímacím řízením.
(2) Informace o přijímacím řízení, studijních programech resp. studijních oborech jsou uchazečům
k dispozici na webové adrese www.vutbr.cz, resp. www.fbm.vutbr.cz. K získání dalších informací o
přijímacím řízení a podmínkách studia na FP mohou uchazeči využít Dne otevřených dveří, který
se bude konat ve dvou termínech, a to 16. 1. 2020 a 28. 2. 2020 v prostorách FP, Kolejní 2906/4.
Článek 2
Zahajované studijní programy
(1)

V akademickém roce 2020/2021 budou otevřeny tyto studijní programy, resp. studijní obory:
a)

Bakalářský studijní program Ekonomika podniku v prezenční formě,

b) Bakalářský studijní program Manažerská informatika v prezenční formě,
c) Bakalářský studijní program Procesní management v prezenční formě,
d)

Bakalářský studijní program Účetnictví a daně v prezenční formě,

e)

Bakalářský studijní program Entrepreneurship and Small Business Development v
prezenční formě. Výuka probíhá v anglickém jazyce

f)

Navazující magisterský studijní program Mezinárodní ekonomika a obchod v prezenční
formě,
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g) Navazující magisterský studijní program Strategický rozvoj podniku v prezenční a
kombinované formě,
h) Navazující magisterský studijní program Systémové inženýrství a informatika, studijní
obor Informační management v prezenční formě,

(2)

i)

Navazující magisterský studijní program Účetnictví a finanční řízení podniku v prezenční
a kombinované formě,

j)

Navazující magisterský studijní program International Business and Management v
prezenční formě. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je tři roky, v magisterských
studijních programech dva roky.

(3) Děkan má právo studijní program, resp. studijní obor neotevřít v případě, že se do studijního
programu, resp. studijního oboru nezapíše dostatečný počet studentů.
Článek 3
Termíny přijímacích zkoušek
(1)

Písemné přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce
se konají v termínech 22. a 23. května 2020. Písemné přijímací zkoušky do magisterských
studijních programů, resp. studijních oborů se konají dne 19. a 20. června 2020. Přijímací
zkouška do studijního programu Entrepreneurship and Small Business Development se koná 28.,
29. a 30. května 2020.

(2)

Děkan FP nejpozději do 31. srpna 2020 rozhodne o tom, zda vyhlásí další termín konání
přijímacích zkoušek, které budou zveřejněny na úřední desce FP.

(3)

Bude-li děkanem vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení podle čl. 18 odst. 1, termín konání
přijímací zkoušky je dne 27. srpna 2020.
Článek 4
Počty přijímaných studentů

(1)

Do bakalářského studijního programu Účetnictví a daně bude přijato nejvýše 320 studentů, do
bakalářského studijního programu Ekonomika podniku bude přijato nejvýše 320 studentů, do
bakalářského studijního programu Procesní management bude přijato nejvýše 120 studentů, do
bakalářského studijního programu Manažerská informatika bude přijato nejvýše 320 studentů, do
bakalářského studijního programu Entrepreneurship and Small Business and Development bude
přijato nejvýše 60 studentů.

(2)

Do navazujícího magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku bude přijato
nejvýše 400 studentů, do navazujícího magisterského studijního programu Účetnictví a finanční
řízení podniku bude přijato nejvýše 400 studentů do navazujícího magisterského studijního
programu Systémové inženýrství a informatika studijního oboru Informační management bude
přijato nejvýše 200 studentů, do navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní
ekonomika a obchod bude přijato nejvýše 300 studentů, do navazujícího magisterského
studijního programu International Business and Finance bude přijato nejvýše 90 studentů.

(3)

Minimální počet zapsaných studentů pro otevření bakalářského studijního programu
akreditovaného v českém jazyce je 60. Minimální počet zapsaných studentů pro otevření
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navazujícího magisterského studijního programu, resp. studijního oboru akreditovaného
v českém jazyce v prezenční formě studia je 30, v kombinované formě studia je 30.
(4)

O definitivním počtu přijímaných studentů rozhoduje děkan.
Článek 5
Podmínky přijetí ke studiu

(1)

Podmínkami přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů jsou:
(a) Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem je maturitní vysvědčení.
(b) Složení přijímací zkoušky s klasifikací „prospěl“ (čl. 7) spolu s umístěním na takovém místě
v pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky, které nepřesahuje
kapacitní možnosti FP nebo splnění podmínek pro přijetí prominutím přijímací zkoušky
podle čl. 12.

(2) Podmínkami přijetí do navazujících magisterských studijních programů jsou:
(a) Řádné ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu. Dokladem je
diplom spolu s dodatkem k diplomu nebo s vysvědčením o vykonání státní závěrečné
zkoušky.
(b) Ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce složení přijímací zkoušky
s klasifikací „prospěl“ (čl. 7) spolu s umístěním na takovém místě v pořadí uchazečů podle
počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky, které nepřesahuje kapacitní možnosti FP
nebo splnění podmínek pro přijetí prominutím přijímací zkoušky podle čl. 12.
(c) Ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce posouzení požadovaných
dokladů (čl. 10) s klasifikací „prospěl“ spolu s umístěním na takovém místě v pořadí
uchazečů podle počtu dosažených bodů, které nepřesahuje kapacitní možnosti FP.
(3) Uchazeč o studium, který splní podmínku (b) odst. (1) resp. podmínku (b) nebo (c) odst. (2) obdrží
vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí ke studiu spolu s termíny zápisu ke studiu. Po ověření
splnění podmínky (a) odstavce (1), resp. (2) obdrží uchazeč rozhodnutí o přijetí ke studiu.
Příslušné doklady předkládá přijatý uchazeč u zápisu do studia.
(4) Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, mohou být přijati ke studiu ve
studijním programu (dle čl. 30 Statutu VUT), splňují-li tyto podmínky:
(a) Dosáhli Zákonem požadované vzdělání, které prokáží příslušným dokladem dle § 48 odst.
4 nebo 5 Zákona.
(b) Vyhověli podmínkám přijetí shodným s domácími uchazeči.

Článek 6
Forma a obsah přijímacích zkoušek
(1) Přijímací zkouška na všechny studijní programy, resp. studijní obory je písemná (dále jen přijímací
zkouška), s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle
čl. 12 a s výjimkou uchazečů o bakalářský studijní program Entrepreneurship and Small Business
Development (čl. 9) a uchazečů o navazující magisterský studijní program International Business
and Management (čl. 10). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních
předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá
jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních
předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh s pěti alternativami odpovědí pro bakalářské studijní
programy a čtyřmi alternativami odpovědí pro magisterské studijní programy. Správná odpověď se
hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden
bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25
otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo
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nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální
počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.
(2) Testem studijních předpokladů pro bakalářské studijní programy se ověřuje úroveň rozvoje
schopnosti řešit úlohy matematicko-logické povahy, znalosti ze základů informatiky a znalosti
z oblastí, které souvisejí se zaměřením studijního programu – zejména ekonomie, geografie,
hospodářské, finanční a geopolitické problematiky a všeobecného přehledu.
(3) Testem studijních předpokladů pro navazující magisterské studijní programy se ověřují znalosti z
předchozího studia, které souvisejí s daným studijním programem - základů inženýrské
matematiky, informatiky, mikroekonomie, makroekonomie, financí, marketingu, managementu,
účetnictví, daňové a právní problematiky a dále znalosti z oblasti geopolitické, hospodářské a
finanční.
(4) Testem z anglického jazyka se ověřují znalosti standardních mluvnických, lexikálních a
frazeologických struktur potřebných pro porozumění psanému i mluvenému projevu a pro běžnou
komunikaci. U magisterských studijních programů se navíc předpokládá znalost základních
termínů hospodářského jazyka.

Článek 7
Hodnocení přijímací zkoušky
(1)

Přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“, jestliže uchazeč:
(a) dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů
a současně
(b) dosáhl alespoň 8 bodů z testu z anglického jazyka.
V ostatních případech je přijímací zkouška hodnocena klasifikačním stupněm „neprospěl“.

(2)

Děkan může výjimečně splnění některé z podmínek uvedených v odst. (1) tohoto článku
prominout s přihlédnutím k celkovému bodovému hodnocení přijímací zkoušky. Děkan stanoví
minimální bodovou hranici celkového bodového hodnocení podle studijních programů, resp.
studijních oborů.

Článek 8
Průběh přijímacího řízení do studijních programů vyučovaných v českém jazyce
(1)

Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu splňující náležitosti podle čl. 13.

(2)

Uchazečům (netýká se uchazečů o studium bakalářských studijních programů a uchazečů o
studium navazujících magisterských studijních programů, resp. studijních oborů, kterým byla
prominuta přijímací zkouška podle čl. 12) bude nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací
zkoušky odeslána elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT pozvánka s určeným
termínem a místem konání přijímací zkoušky, s informací o možnosti jejího konání v dalším
vypsaném termínu a s organizačními pokyny souvisejícími s jejím průběhem. Informace o
termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.

(3)

Jestliže se uchazeč z náhlých vážných důvodů nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v již určeném
termínu, může požádat děkana o konání přijímací zkoušky v dalším vypsaném termínu. Pokud to
je z časových a technických důvodů možné a další vypsaný termín existuje, může děkan jeho
žádosti vyhovět.

(4) Uchazečům o studium bakalářských studijních programů, kterým byla prominuta přijímací zkouška
podle čl. 12, bude příslušné vyrozumění odesláno elektronicky prostřednictvím informačního
systému VUT do 30. dubna 2020. Uchazečům o studium navazujících magisterských studijních
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programů, resp. studijních oborů, kterým byla prominuta přijímací zkouška podle čl. 12, bude
příslušné vyrozumění odesláno elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT do 5.
června 2020.

Článek 9
Průběh přijímacího řízení do bakalářského studijního programu
Entrepreneurship and Small Business Development
(1) Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu splňující náležitosti podle čl. 13. Přílohou
přihlášky je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí v elektronické podobě ve
formátu pdf k elektronické přihlášce. Pokud tak uchazeč neučiní, nesplní tím základní podmínku
pro přijetí a přijímací řízení se zastavuje.
(2) Přijímací zkouška je ústní a probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového
pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů. Pohovor je zaměřen na ověření
všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit
zadaný problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence. Předpokládaná
délka trvání je 90 - 180 minut.
(3) Uchazečům bude nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky odeslána
elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT pozvánka s určeným termínem a místem
konání přijímací zkoušky a s organizačními pokyny souvisejícími s jejím průběhem. Informace o
termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.
(4) O přijetí rozhoduje děkan na návrh zkušební komise (čl. 17). Návrh zkušební komise vychází
z vyhodnocení motivačního dopisu a ústní zkoušky. Za motivační dopis lze získat nejvýše 20 bodů
(čl. 9 odst. 1) a za ústní zkoušku (čl. 9 odst. 2) nejvýše 105 bodů, z toho nejvýše 25 bodů za
úroveň jazykových kompetencí. Maximální počet dosažitelných bodů je 125. Celkové hodnocení
přijímací zkoušky je klasifikováno stupněm „prospěl“ jestliže uchazeč dosáhl alespoň 10 bodů
z motivačního dopisu (čl. 9 odst. 1) a současně alespoň 28 bodů z ústní zkoušky, z toho alespoň 8
bodů za úroveň jazykových kompetencí (čl. 9 odst. 2). V ostatních případech je celkové hodnocení
přijímací zkoušky klasifikováno „neprospěl“.
(5) Nutnou podmínkou pro přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou ve smyslu
čl. 5 odst. 1 písmeno a).

Článek 10
Průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
International Business and Management
(1) Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu splňující náležitosti podle čl. 13.
(2) O přijetí rozhoduje děkan na návrh přijímací komise (čl. 17). Návrh přijímací komise vychází
z posouzení dále uvedených písemných dokladů v anglickém jazyce předložených uchazečem:
a) motivační dopis;
b) úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném vysokoškolském studiu spolu
s klasifikací vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesionálních aktivitách podle
zvážení uchazeče, uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání na zahraniční škole,
předloží doklad dle § 48 odst. 5 Zákona;
c) úředně ověřený doklad o nejvyšší úrovni zkoušky vykonané z anglického jazyka.
Všechny uvedené doklady musí uchazeč předložit do 15. května 2020. Pokud tak neučiní, nesplnil
základní podmínku pro přijetí a přijímací řízení se zastavuje.
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(3) Při posuzování písemných dokladů lze získat nejvýše 20 bodů za motivační dopis (odstavec 2
písmeno a)), 80 bodů za doklady uvedené v odstavci 2 písmeno b) a 25 bodů za úroveň zkoušky
z anglického jazyka (odstavec 2 písmeno c)). Maximální počet dosažitelných bodů za posouzení
těchto dokladů je 125. Posouzení je hodnoceno klasifikačním stupněm „prospěl“ jestliže uchazeč
dosáhl alespoň 10 bodů z motivačního dopisu (odstavec 2 písmeno a)) a současně alespoň 20
bodů z posouzení dokladů dle odstavce 2 písmeno b) a současně alespoň 8 bodů z posouzení
zkoušky z jazyka dle odstavce 2 písmeno c). V ostatních případech je posouzení hodnoceno
klasifikačním stupněm „neprospěl“.
(4) Nutnou podmínkou pro přijetí je řádné ukončení bakalářského nebo magisterského studijního
programu ve smyslu čl. 5 odstavec 2 písmeno a).
(5) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho
přijetí ke studiu dne 24. června 2020 na studijním oddělení FP.

Článek 11
Kriteria stanovení pořadí uchazečů rozhodného pro přijetí ke studiu
(1) Kromě uchazečů, kterých se týká čl. 12, je jediným kritériem, rozhodným pro přijetí celkový počet
bodů dosažených u přijímací zkoušky ve studijních programech, resp. studijních oborech
vyučovaných v českém jazyce (čl. 6) a v bakalářském studijním programu Entrepreneurship and
Small Business Development (čl. 9) nebo posouzení písemných dokladů u navazujícího
magisterského studijního programu International Business and Management (čl. 10). Pro
stanovení pořadí uchazečů pro přijetí platí následující pravidla:
(a)
Uchazeči, kteří jsou přijati na základě děkanem prominuté přijímací zkoušky, jsou
uvedeni v pořadníku na prvních místech.
(b)
Pořadí ostatních uchazečů je sestupné podle dosaženého celkového počtu bodů u
přijímací zkoušky, resp. u navazujícího magisterského studijního programu
International Business and Management podle počtu bodů získaných v rámci
posouzení písemných dokladů.
(c)
Pořadníky se sestavují pro každý studijní program nebo studijní obor a formu studia
zvlášť.

Článek 12
Přijetí prominutím přijímací zkoušky
(1) Děkan přijme prominutím přijímací zkoušky ke studiu v bakalářských studijních programech,
vyučovaných v českém jazyce uchazeče o studium, kteří absolvovali test Obecných studijních
předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) v rámci
Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. a
dosáhli celkový percentil stejný nebo vyšší než 75 v termínech NSZ konaných 7. prosince 2019,
8. února 2020 a 7. března 2020. Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou
zveřejněny na http://www.scio.cz/nsz. Uznán bude nejlepší dosažený výsledek OSP resp. VŠP
v jednom z následujících termínů, a to 7. prosince 2019, 8. února 2020 a 7. března 2020.
Výsledky dosažené v jiných termínech nebudou akceptovány. Uchazeč, který dosáhne
stanoveného percentilu, doloží FP výsledek certifikátem vydaným společností www.scio.cz s.r.o.
Originál certifikátu nebo jeho úředně ověřenou kopii do 31. března 2020 (případně s poštovním
razítkem odeslání 31. března 2020) zašle na studijní oddělení FP společně se žádostí o přijetí
prominutím přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří splní výše uvedené podmínky, obdrží následně
písemné vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí ke studiu (čl. 5 odst. (3)). Uchazeči, kteří
žádost a certifikát nedodají v uvedeném termínu, ztrácejí možnost přijetí prominutím přijímací
zkoušky.
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(2) Děkan přijme prominutím přijímací zkoušky ke studiu v bakalářském studijním programu
Manažerská informatika uchazeče o studium, kteří splňují tyto podmínky:
(a) absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské
republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět matematika a
dosáhli na pololetním vysvědčení posledního ročníku a závěrečných vysvědčeních
předchozích tří ročníků klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“
a současně
(b) absolvovali v průběhu středoškolského studia v České republice nebo Slovenské
republice (u víceletých gymnázií v průběhu posledních čtyř ročníků) alespoň jeden
předmět, v trvání alespoň jednoho školního roku, zaměřený na informatiku a dosáhli na
závěrečném vysvědčení v tomto (uchazečem vybraném) předmětu klasifikace „výborně“
nebo „chvalitebně“
a současně
(c) absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České republice nebo
Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět
angličtina a dosáhli na pololetním vysvědčení posledního ročníku a závěrečných
vysvědčeních předchozích tří ročníků klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“.
Doklady o klasifikaci potvrzené střední školou ve shora uvedených předmětech musí uchazeč
dodat nejpozději do 31. března 2020 (případně s poštovním razítkem odeslání 31. března
2020), a to na studijní oddělení FP osobně nebo doporučeným dopisem na formuláři, který je
k dispozici na webových stránkách FP v části Pro uchazeče a v elektronické přihlášce.
Uchazeči, kteří tento doklad nedodají v uvedeném termínu, ztrácejí možnost přijetí
prominutím přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří splní všechny shora uvedené podmínky, obdrží
následně písemné vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí ke studiu (čl. 5 odst. (3)).

(3)

Děkan přijme ke studiu v navazujících magisterských studijních programech resp. studijních
oborech vyučovaných v českém jazyce prominutím přijímací zkoušky uchazeče o studium,
kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu realizovaného na FP a získali
vysokoškolský diplom v bakalářském studijním programu na FP v akademickém roce, ve
kterém se konají přijímací zkoušky. Rozhodujícím kritériem je průměrná klasifikace studenta
ze všech předmětů studijního plánu za 1. - 3. ročník studia. Horní hranice průměrné
klasifikace (vážený průměr za celé studium) pro přijetí prominutím přijímací zkoušky pro
akademický rok 2020/2021 je 1,90 včetně. Doklad o průměrné klasifikaci zajistí studijní
oddělení FP.

Článek 13
Přihláška ke studiu
(1) Uchazeč o bakalářské studium podává na každý z vybraných studijních programů
samostatnou přihlášku ke studiu. Uchazeč, který se přihlásí současně na více studijních
programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu přijímací zkoušku.
(2) Uchazeč o magisterské studium podává na každý z vybraných studijních programů nebo
studijních oborů a každou formu studia (tj. prezenční nebo kombinovanou) samostatnou
přihlášku ke studiu. Uchazeč, který se přihlásí současně na více studijních programů nebo
studijních oborů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu přijímací zkoušku.
(3) Přihlášky ke studiu do všech studijních programů resp. studijních oborů se podávají
nejpozději do 31. března 2020, a to v elektronické podobě pouze prostřednictvím
informačního systému VUT - elektronická přihláška je přístupná na webových stránkách VUT
(www.vutbr.cz nebo www.fbm.vutbr.cz). Přihláška bude zaregistrovaná až po uhrazení
poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 600 Kč, při podání elektronické
přihlášky ze zahraničí alternativně 24 €. Způsob úhrady poplatku za úkony spojené
7

s přijímacím řízením je uveden v instrukcích k elektronické přihlášce. Pokud uchazeč
ve stanoveném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením neuhradí, nesplnil
základní podmínku pro přijetí.
(4) Děkan může prodloužit termín pro podávání přihlášek ke studiu.
(5) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný (dle Statutu VUT v Brně – Příloha
č. 4 Poplatky spojené se studiem článek 2 odst. 3).
(6) Má-li přihláška formální nedostatky, FP vyzve uchazeče k opravě a doplnění. Pokud uchazeč
ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní a nedoručí přihlášku s odstraněnými závadami,
nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Článek 14
Informace o výsledcích přijímacího řízení do studijních programů a studijních oborů
vyučovaných v českém jazyce a do bakalářského studijního programu Entrepreneurship and
Small Business Development
(1) O počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky bude uchazeč informován v den konání přijímací
zkoušky (po vyhodnocení testů resp. ústní části přijímací zkoušky podle časového rozpisu
přijímací zkoušky).
(2) Počet dosažených bodů u přijímací zkoušky bude zveřejněn ve veřejné části internetových
stránek, na adrese www.fbm.vutbr.cz, bezprostředně po jejich zpracování. Současně budou
výsledky zveřejněny na úřední desce FP.
(3) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho
přijetí ke studiu v den konání přijímací zkoušky, kdy se seznámí s počtem dosažených bodů. Dále
lze nahlédnout do těchto materiálů na studijním oddělení FP v termínech:
(a)

27. května 2020 uchazeči o bakalářské studijní programy vyučované v českém jazyce;

(b)

3. června 2020 uchazeči o studijní program Entrepreneurship and Small Business
Development;

(c)

24. června 2020 uchazeči o navazující magisterské studijní programy.

(4) Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno do 15. července 2020. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno
bezprostředně po ověření splnění všech podmínek pro přijetí podle čl. 5.
Článek 15
Informace o výsledcích přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
International Business and Management
(1) Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno do 15. července 2020. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno
bezprostředně po ověření splnění všech podmínek pro přijetí podle čl. 5.
(2) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetu, na adrese www.fbm.vutbr.cz resp.
www.vutbr.cz a na úřední desce FP.
(3) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho
přijetí ke studiu dne 24. června 2020 na studijním oddělení FP.
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Článek 16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení, a to
prostřednictvím děkana. Děkan může sám napadené rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví
odvolání, jinak jej předá k rozhodnutí rektorovi.
Článek 17
Organizace přijímacího řízení
(1) Za organizaci přijímacího řízení je odpovědný děkanem pověřený předseda přijímací komise,
kterého děkan jmenuje nejpozději do 31. prosince 2019. K zabezpečení průběhu a zpracování
výsledků přijímacího řízení v souladu s těmito pravidly jmenuje děkan FP nejpozději do 30. dubna
2020 přijímací komisi a předsedy zkušebních komisí.
(2) K zabezpečení průběhu přijímacích zkoušek je povinen předseda přijímací komise vypracovat
návrh pokynů, které po schválení děkanem stanovují povinnosti a pravomoci a jsou závazné pro
činnost zkušebních komisí. Pokyny rovněž obsahují složení zkušebních komisí. Zkušební komise
jsou dvoučlenné, složené z předsedy a jednoho člena. Zkušební komise pro ústní přijímací
zkoušku do bakalářského studijního programu Entrepreneurship and Small Business Development
může být rozšířena o další členy, o čemž rozhodne do 15. dubna 2020 ředitel Ústavu
managementu, který odpovídá děkanovi za průběh přijímacího řízení do tohoto programu. Pokyny
musejí být vydány do 30. dubna 2020. Za plnění konkrétních úkolů spojených s realizací
přijímacího řízení je zodpovědný vedoucí studijního oddělení. Za počítačové zpracování výsledků
přijímacích zkoušek, technickou podporu a přenos dat do univerzitního informačního systému je
zodpovědný vedoucí Útvaru informačních systémů.
Článek 18
Závěrečná ustanovení
(1) V případě, že se nenaplní kapacity studijních programů, může děkan fakulty vyhlásit druhé kolo
přijímacího řízení. Pokyny budou v tomto případě zveřejněny na úřední desce a webových
stránkách FP.
(2) Bude-li děkanem vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení, termín pro podání přihlášky podle čl. 13
je do 31. 7. 2020, termín nahlédnutí do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke
studiu, je dne 2. 9. 2020 od 9:00 hod. do 11:00 hod. na studijním oddělení FP.
(3) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem vydání.

V Brně dne: 20. 11. 2019

Schváleno AS FP dne: 19. 11. 2019

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan FP VUT v Brně

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
předsedkyně AS FP VUT v Brně
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PRAVIDLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Tato pravidla určují podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských
studijních programů pro akademický rok 2020/2021 na Fakultě podnikatelské (dále jen FP) Vysokého
učení technického v Brně (dále jen VUT).
Článek 1
Obecné podmínky a informace
(1) Přijímání uchazečů ke studiu na FP se v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
(dále jen Zákon), Statutem VUT a Statutem FP uskutečňuje přijímacím řízením.
(2) Informace o přijímacím řízení, studijních programech resp. studijních oborech jsou uchazečům
k dispozici na webové adrese www.vutbr.cz, resp. www.fbm.vutbr.cz. K získání dalších informací o
přijímacím řízení a podmínkách studia na FP mohou uchazeči využít Dne otevřených dveří, který
se bude konat ve dvou termínech, a to 16. 1. 2020 a 28. 2. 2020 v prostorách FP, Kolejní 2906/4.
Článek 2
Zahajované studijní programy
(1)

V akademickém roce 2020/2021 budou otevřeny tyto studijní programy, resp. studijní obory:
a)

Bakalářský studijní program Ekonomika podniku v prezenční formě,

b) Bakalářský studijní program Manažerská informatika v prezenční formě,
c) Bakalářský studijní program Procesní management v prezenční formě,
d)

Bakalářský studijní program Účetnictví a daně v prezenční formě,

e)

Bakalářský studijní program Entrepreneurship and Small Business Development v
prezenční formě. Výuka probíhá v anglickém jazyce

f)

Navazující magisterský studijní program Mezinárodní ekonomika a obchod v prezenční
formě,
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g) Navazující magisterský studijní program Strategický rozvoj podniku v prezenční a
kombinované formě,
h) Navazující magisterský studijní program Systémové inženýrství a informatika, studijní
obor Informační management v prezenční formě,

(2)

i)

Navazující magisterský studijní program Účetnictví a finanční řízení podniku v prezenční
a kombinované formě,

j)

Navazující magisterský studijní program International Business and Management v
prezenční formě. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je tři roky, v magisterských
studijních programech dva roky.

(3) Děkan má právo studijní program, resp. studijní obor neotevřít v případě, že se do studijního
programu, resp. studijního oboru nezapíše dostatečný počet studentů.
Článek 3
Termíny přijímacích zkoušek
(1)

Písemné přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce
se konají v termínech 22. a 23. května 2020. Písemné přijímací zkoušky do magisterských
studijních programů, resp. studijních oborů se konají dne 19. a 20. června 2020. Přijímací
zkouška do studijního programu Entrepreneurship and Small Business Development se koná 28.,
29. a 30. května 2020.

(2)

Děkan FP nejpozději do 31. srpna 2020 rozhodne o tom, zda vyhlásí další termín konání
přijímacích zkoušek, které budou zveřejněny na úřední desce FP.

(3)

Bude-li děkanem vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení podle čl. 18 odst. 1, termín konání
přijímací zkoušky je dne 27. srpna 2020.
Článek 4
Počty přijímaných studentů

(1)

Do bakalářského studijního programu Účetnictví a daně bude přijato nejvýše 320 studentů, do
bakalářského studijního programu Ekonomika podniku bude přijato nejvýše 320 studentů, do
bakalářského studijního programu Procesní management bude přijato nejvýše 120 studentů, do
bakalářského studijního programu Manažerská informatika bude přijato nejvýše 320 studentů, do
bakalářského studijního programu Entrepreneurship and Small Business and Development bude
přijato nejvýše 60 studentů.

(2)

Do navazujícího magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku bude přijato
nejvýše 400 studentů, do navazujícího magisterského studijního programu Účetnictví a finanční
řízení podniku bude přijato nejvýše 400 studentů do navazujícího magisterského studijního
programu Systémové inženýrství a informatika studijního oboru Informační management bude
přijato nejvýše 200 studentů, do navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní
ekonomika a obchod bude přijato nejvýše 300 studentů, do navazujícího magisterského
studijního programu International Business and Finance bude přijato nejvýše 90 studentů.

(3)

Minimální počet zapsaných studentů pro otevření bakalářského studijního programu
akreditovaného v českém jazyce je 60. Minimální počet zapsaných studentů pro otevření
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navazujícího magisterského studijního programu, resp. studijního oboru akreditovaného
v českém jazyce v prezenční formě studia je 30, v kombinované formě studia je 30.
(4)

O definitivním počtu přijímaných studentů rozhoduje děkan.
Článek 5
Podmínky přijetí ke studiu

(1)

Podmínkami přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů jsou:
(a) Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem je maturitní vysvědčení.
(b) Složení přijímací zkoušky s klasifikací „prospěl“ (čl. 7) spolu s umístěním na takovém místě
v pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky, které nepřesahuje
kapacitní možnosti FP nebo splnění podmínek pro přijetí prominutím přijímací zkoušky
podle čl. 12.

(2) Podmínkami přijetí do navazujících magisterských studijních programů jsou:
(a) Řádné ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu. Dokladem je
diplom spolu s dodatkem k diplomu nebo s vysvědčením o vykonání státní závěrečné
zkoušky.
(b) Ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce složení přijímací zkoušky
s klasifikací „prospěl“ (čl. 7) spolu s umístěním na takovém místě v pořadí uchazečů podle
počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky, které nepřesahuje kapacitní možnosti FP
nebo splnění podmínek pro přijetí prominutím přijímací zkoušky podle čl. 12.
(c) Ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce posouzení požadovaných
dokladů (čl. 10) s klasifikací „prospěl“ spolu s umístěním na takovém místě v pořadí
uchazečů podle počtu dosažených bodů, které nepřesahuje kapacitní možnosti FP.
(3) Uchazeč o studium, který splní podmínku (b) odst. (1) resp. podmínku (b) nebo (c) odst. (2) obdrží
vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí ke studiu spolu s termíny zápisu ke studiu. Po ověření
splnění podmínky (a) odstavce (1), resp. (2) obdrží uchazeč rozhodnutí o přijetí ke studiu.
Příslušné doklady předkládá přijatý uchazeč u zápisu do studia.
(4) Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, mohou být přijati ke studiu ve
studijním programu (dle čl. 30 Statutu VUT), splňují-li tyto podmínky:
(a) Dosáhli Zákonem požadované vzdělání, které prokáží příslušným dokladem dle § 48 odst.
4 nebo 5 Zákona.
(b) Vyhověli podmínkám přijetí shodným s domácími uchazeči.

Článek 6
Forma a obsah přijímacích zkoušek
(1) Přijímací zkouška na všechny studijní programy, resp. studijní obory je písemná (dále jen přijímací
zkouška), s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle
čl. 12 a s výjimkou uchazečů o bakalářský studijní program Entrepreneurship and Small Business
Development (čl. 9) a uchazečů o navazující magisterský studijní program International Business
and Management (čl. 10). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních
předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá
jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních
předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh s pěti alternativami odpovědí pro bakalářské studijní
programy a čtyřmi alternativami odpovědí pro magisterské studijní programy. Správná odpověď se
hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden
bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25
otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo
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nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální
počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.
(2) Testem studijních předpokladů pro bakalářské studijní programy se ověřuje úroveň rozvoje
schopnosti řešit úlohy matematicko-logické povahy, znalosti ze základů informatiky a znalosti
z oblastí, které souvisejí se zaměřením studijního programu – zejména ekonomie, geografie,
hospodářské, finanční a geopolitické problematiky a všeobecného přehledu.
(3) Testem studijních předpokladů pro navazující magisterské studijní programy se ověřují znalosti z
předchozího studia, které souvisejí s daným studijním programem - základů inženýrské
matematiky, informatiky, mikroekonomie, makroekonomie, financí, marketingu, managementu,
účetnictví, daňové a právní problematiky a dále znalosti z oblasti geopolitické, hospodářské a
finanční.
(4) Testem z anglického jazyka se ověřují znalosti standardních mluvnických, lexikálních a
frazeologických struktur potřebných pro porozumění psanému i mluvenému projevu a pro běžnou
komunikaci. U magisterských studijních programů se navíc předpokládá znalost základních
termínů hospodářského jazyka.

Článek 7
Hodnocení přijímací zkoušky
(1)

Přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“, jestliže uchazeč:
(a) dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů
a současně
(b) dosáhl alespoň 8 bodů z testu z anglického jazyka.
V ostatních případech je přijímací zkouška hodnocena klasifikačním stupněm „neprospěl“.

(2)

Děkan může výjimečně splnění některé z podmínek uvedených v odst. (1) tohoto článku
prominout s přihlédnutím k celkovému bodovému hodnocení přijímací zkoušky. Děkan stanoví
minimální bodovou hranici celkového bodového hodnocení podle studijních programů, resp.
studijních oborů.

Článek 8
Průběh přijímacího řízení do studijních programů vyučovaných v českém jazyce
(1)

Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu splňující náležitosti podle čl. 13.

(2)

Uchazečům (netýká se uchazečů o studium bakalářských studijních programů a uchazečů o
studium navazujících magisterských studijních programů, resp. studijních oborů, kterým byla
prominuta přijímací zkouška podle čl. 12) bude nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací
zkoušky odeslána elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT pozvánka s určeným
termínem a místem konání přijímací zkoušky, s informací o možnosti jejího konání v dalším
vypsaném termínu a s organizačními pokyny souvisejícími s jejím průběhem. Informace o
termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.

(3)

Jestliže se uchazeč z náhlých vážných důvodů nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v již určeném
termínu, může požádat děkana o konání přijímací zkoušky v dalším vypsaném termínu. Pokud to
je z časových a technických důvodů možné a další vypsaný termín existuje, může děkan jeho
žádosti vyhovět.

(4) Uchazečům o studium bakalářských studijních programů, kterým byla prominuta přijímací zkouška
podle čl. 12, bude příslušné vyrozumění odesláno elektronicky prostřednictvím informačního
systému VUT do 30. dubna 2020. Uchazečům o studium navazujících magisterských studijních
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programů, resp. studijních oborů, kterým byla prominuta přijímací zkouška podle čl. 12, bude
příslušné vyrozumění odesláno elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT do 5.
června 2020.

Článek 9
Průběh přijímacího řízení do bakalářského studijního programu
Entrepreneurship and Small Business Development
(1) Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu splňující náležitosti podle čl. 13. Přílohou
přihlášky je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí v elektronické podobě ve
formátu pdf k elektronické přihlášce. Pokud tak uchazeč neučiní, nesplní tím základní podmínku
pro přijetí a přijímací řízení se zastavuje.
(2) Přijímací zkouška je ústní a probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového
pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů. Pohovor je zaměřen na ověření
všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit
zadaný problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence. Předpokládaná
délka trvání je 90 - 180 minut.
(3) Uchazečům bude nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky odeslána
elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT pozvánka s určeným termínem a místem
konání přijímací zkoušky a s organizačními pokyny souvisejícími s jejím průběhem. Informace o
termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.
(4) O přijetí rozhoduje děkan na návrh zkušební komise (čl. 17). Návrh zkušební komise vychází
z vyhodnocení motivačního dopisu a ústní zkoušky. Za motivační dopis lze získat nejvýše 20 bodů
(čl. 9 odst. 1) a za ústní zkoušku (čl. 9 odst. 2) nejvýše 105 bodů, z toho nejvýše 25 bodů za
úroveň jazykových kompetencí. Maximální počet dosažitelných bodů je 125. Celkové hodnocení
přijímací zkoušky je klasifikováno stupněm „prospěl“ jestliže uchazeč dosáhl alespoň 10 bodů
z motivačního dopisu (čl. 9 odst. 1) a současně alespoň 28 bodů z ústní zkoušky, z toho alespoň 8
bodů za úroveň jazykových kompetencí (čl. 9 odst. 2). V ostatních případech je celkové hodnocení
přijímací zkoušky klasifikováno „neprospěl“.
(5) Nutnou podmínkou pro přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou ve smyslu
čl. 5 odst. 1 písmeno a).

Článek 10
Průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
International Business and Management
(1) Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu splňující náležitosti podle čl. 13.
(2) O přijetí rozhoduje děkan na návrh přijímací komise (čl. 17). Návrh přijímací komise vychází
z posouzení dále uvedených písemných dokladů v anglickém jazyce předložených uchazečem:
a) motivační dopis;
b) úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném vysokoškolském studiu spolu
s klasifikací vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesionálních aktivitách podle
zvážení uchazeče, uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání na zahraniční škole,
předloží doklad dle § 48 odst. 5 Zákona;
c) úředně ověřený doklad o nejvyšší úrovni zkoušky vykonané z anglického jazyka.
Všechny uvedené doklady musí uchazeč předložit do 15. května 2020. Pokud tak neučiní, nesplnil
základní podmínku pro přijetí a přijímací řízení se zastavuje.
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(3) Při posuzování písemných dokladů lze získat nejvýše 20 bodů za motivační dopis (odstavec 2
písmeno a)), 80 bodů za doklady uvedené v odstavci 2 písmeno b) a 25 bodů za úroveň zkoušky
z anglického jazyka (odstavec 2 písmeno c)). Maximální počet dosažitelných bodů za posouzení
těchto dokladů je 125. Posouzení je hodnoceno klasifikačním stupněm „prospěl“ jestliže uchazeč
dosáhl alespoň 10 bodů z motivačního dopisu (odstavec 2 písmeno a)) a současně alespoň 20
bodů z posouzení dokladů dle odstavce 2 písmeno b) a současně alespoň 8 bodů z posouzení
zkoušky z jazyka dle odstavce 2 písmeno c). V ostatních případech je posouzení hodnoceno
klasifikačním stupněm „neprospěl“.
(4) Nutnou podmínkou pro přijetí je řádné ukončení bakalářského nebo magisterského studijního
programu ve smyslu čl. 5 odstavec 2 písmeno a).
(5) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho
přijetí ke studiu dne 24. června 2020 na studijním oddělení FP.

Článek 11
Kriteria stanovení pořadí uchazečů rozhodného pro přijetí ke studiu
(1) Kromě uchazečů, kterých se týká čl. 12, je jediným kritériem, rozhodným pro přijetí celkový počet
bodů dosažených u přijímací zkoušky ve studijních programech, resp. studijních oborech
vyučovaných v českém jazyce (čl. 6) a v bakalářském studijním programu Entrepreneurship and
Small Business Development (čl. 9) nebo posouzení písemných dokladů u navazujícího
magisterského studijního programu International Business and Management (čl. 10). Pro
stanovení pořadí uchazečů pro přijetí platí následující pravidla:
(a)
Uchazeči, kteří jsou přijati na základě děkanem prominuté přijímací zkoušky, jsou
uvedeni v pořadníku na prvních místech.
(b)
Pořadí ostatních uchazečů je sestupné podle dosaženého celkového počtu bodů u
přijímací zkoušky, resp. u navazujícího magisterského studijního programu
International Business and Management podle počtu bodů získaných v rámci
posouzení písemných dokladů.
(c)
Pořadníky se sestavují pro každý studijní program nebo studijní obor a formu studia
zvlášť.

Článek 12
Přijetí prominutím přijímací zkoušky
(1) Děkan přijme prominutím přijímací zkoušky ke studiu v bakalářských studijních programech,
vyučovaných v českém jazyce uchazeče o studium, kteří absolvovali test Obecných studijních
předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) v rámci
Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. a
dosáhli celkový percentil stejný nebo vyšší než 75 v termínech NSZ konaných 7. prosince 2019,
8. února 2020 a 7. března 2020. Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou
zveřejněny na http://www.scio.cz/nsz. Uznán bude nejlepší dosažený výsledek OSP resp. VŠP
v jednom z následujících termínů, a to 7. prosince 2019, 8. února 2020 a 7. března 2020.
Výsledky dosažené v jiných termínech nebudou akceptovány. Uchazeč, který dosáhne
stanoveného percentilu, doloží FP výsledek certifikátem vydaným společností www.scio.cz s.r.o.
Originál certifikátu nebo jeho úředně ověřenou kopii do 31. března 2020 (případně s poštovním
razítkem odeslání 31. března 2020) zašle na studijní oddělení FP společně se žádostí o přijetí
prominutím přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří splní výše uvedené podmínky, obdrží následně
písemné vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí ke studiu (čl. 5 odst. (3)). Uchazeči, kteří
žádost a certifikát nedodají v uvedeném termínu, ztrácejí možnost přijetí prominutím přijímací
zkoušky.
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(2) Děkan přijme prominutím přijímací zkoušky ke studiu v bakalářském studijním programu
Manažerská informatika uchazeče o studium, kteří splňují tyto podmínky:
(a) absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské
republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět matematika a
dosáhli na pololetním vysvědčení posledního ročníku a závěrečných vysvědčeních
předchozích tří ročníků klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“
a současně
(b) absolvovali v průběhu středoškolského studia v České republice nebo Slovenské
republice (u víceletých gymnázií v průběhu posledních čtyř ročníků) alespoň jeden
předmět, v trvání alespoň jednoho školního roku, zaměřený na informatiku a dosáhli na
závěrečném vysvědčení v tomto (uchazečem vybraném) předmětu klasifikace „výborně“
nebo „chvalitebně“
a současně
(c) absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České republice nebo
Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět
angličtina a dosáhli na pololetním vysvědčení posledního ročníku a závěrečných
vysvědčeních předchozích tří ročníků klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“.
Doklady o klasifikaci potvrzené střední školou ve shora uvedených předmětech musí uchazeč
dodat nejpozději do 31. března 2020 (případně s poštovním razítkem odeslání 31. března
2020), a to na studijní oddělení FP osobně nebo doporučeným dopisem na formuláři, který je
k dispozici na webových stránkách FP v části Pro uchazeče a v elektronické přihlášce.
Uchazeči, kteří tento doklad nedodají v uvedeném termínu, ztrácejí možnost přijetí
prominutím přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří splní všechny shora uvedené podmínky, obdrží
následně písemné vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí ke studiu (čl. 5 odst. (3)).

(3)

Děkan přijme ke studiu v navazujících magisterských studijních programech resp. studijních
oborech vyučovaných v českém jazyce prominutím přijímací zkoušky uchazeče o studium,
kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu realizovaného na FP a získali
vysokoškolský diplom v bakalářském studijním programu na FP v akademickém roce, ve
kterém se konají přijímací zkoušky. Rozhodujícím kritériem je průměrná klasifikace studenta
ze všech předmětů studijního plánu za 1. - 3. ročník studia. Horní hranice průměrné
klasifikace (vážený průměr za celé studium) pro přijetí prominutím přijímací zkoušky pro
akademický rok 2020/2021 je 1,90 včetně. Doklad o průměrné klasifikaci zajistí studijní
oddělení FP.

Článek 13
Přihláška ke studiu
(1) Uchazeč o bakalářské studium podává na každý z vybraných studijních programů
samostatnou přihlášku ke studiu. Uchazeč, který se přihlásí současně na více studijních
programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu přijímací zkoušku.
(2) Uchazeč o magisterské studium podává na každý z vybraných studijních programů nebo
studijních oborů a každou formu studia (tj. prezenční nebo kombinovanou) samostatnou
přihlášku ke studiu. Uchazeč, který se přihlásí současně na více studijních programů nebo
studijních oborů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu přijímací zkoušku.
(3) Přihlášky ke studiu do všech studijních programů resp. studijních oborů se podávají
nejpozději do 31. března 2020, a to v elektronické podobě pouze prostřednictvím
informačního systému VUT - elektronická přihláška je přístupná na webových stránkách VUT
(www.vutbr.cz nebo www.fbm.vutbr.cz). Přihláška bude zaregistrovaná až po uhrazení
poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 600 Kč, při podání elektronické
přihlášky ze zahraničí alternativně 24 €. Způsob úhrady poplatku za úkony spojené
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s přijímacím řízením je uveden v instrukcích k elektronické přihlášce. Pokud uchazeč
ve stanoveném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením neuhradí, nesplnil
základní podmínku pro přijetí.
(4) Děkan může prodloužit termín pro podávání přihlášek ke studiu.
(5) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný (dle Statutu VUT v Brně – Příloha
č. 4 Poplatky spojené se studiem článek 2 odst. 3).
(6) Má-li přihláška formální nedostatky, FP vyzve uchazeče k opravě a doplnění. Pokud uchazeč
ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní a nedoručí přihlášku s odstraněnými závadami,
nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Článek 14
Informace o výsledcích přijímacího řízení do studijních programů a studijních oborů
vyučovaných v českém jazyce a do bakalářského studijního programu Entrepreneurship and
Small Business Development
(1) O počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky bude uchazeč informován v den konání přijímací
zkoušky (po vyhodnocení testů resp. ústní části přijímací zkoušky podle časového rozpisu
přijímací zkoušky).
(2) Počet dosažených bodů u přijímací zkoušky bude zveřejněn ve veřejné části internetových
stránek, na adrese www.fbm.vutbr.cz, bezprostředně po jejich zpracování. Současně budou
výsledky zveřejněny na úřední desce FP.
(3) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho
přijetí ke studiu v den konání přijímací zkoušky, kdy se seznámí s počtem dosažených bodů. Dále
lze nahlédnout do těchto materiálů na studijním oddělení FP v termínech:
(a)

27. května 2020 uchazeči o bakalářské studijní programy vyučované v českém jazyce;

(b)

3. června 2020 uchazeči o studijní program Entrepreneurship and Small Business
Development;

(c)

24. června 2020 uchazeči o navazující magisterské studijní programy.

(4) Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno do 15. července 2020. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno
bezprostředně po ověření splnění všech podmínek pro přijetí podle čl. 5.
Článek 15
Informace o výsledcích přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
International Business and Management
(1) Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno do 15. července 2020. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno
bezprostředně po ověření splnění všech podmínek pro přijetí podle čl. 5.
(2) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetu, na adrese www.fbm.vutbr.cz resp.
www.vutbr.cz a na úřední desce FP.
(3) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho
přijetí ke studiu dne 24. června 2020 na studijním oddělení FP.
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Článek 16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení, a to
prostřednictvím děkana. Děkan může sám napadené rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví
odvolání, jinak jej předá k rozhodnutí rektorovi.
Článek 17
Organizace přijímacího řízení
(1) Za organizaci přijímacího řízení je odpovědný děkanem pověřený předseda přijímací komise,
kterého děkan jmenuje nejpozději do 31. prosince 2019. K zabezpečení průběhu a zpracování
výsledků přijímacího řízení v souladu s těmito pravidly jmenuje děkan FP nejpozději do 30. dubna
2020 přijímací komisi a předsedy zkušebních komisí.
(2) K zabezpečení průběhu přijímacích zkoušek je povinen předseda přijímací komise vypracovat
návrh pokynů, které po schválení děkanem stanovují povinnosti a pravomoci a jsou závazné pro
činnost zkušebních komisí. Pokyny rovněž obsahují složení zkušebních komisí. Zkušební komise
jsou dvoučlenné, složené z předsedy a jednoho člena. Zkušební komise pro ústní přijímací
zkoušku do bakalářského studijního programu Entrepreneurship and Small Business Development
může být rozšířena o další členy, o čemž rozhodne do 15. dubna 2020 ředitel Ústavu
managementu, který odpovídá děkanovi za průběh přijímacího řízení do tohoto programu. Pokyny
musejí být vydány do 30. dubna 2020. Za plnění konkrétních úkolů spojených s realizací
přijímacího řízení je zodpovědný vedoucí studijního oddělení. Za počítačové zpracování výsledků
přijímacích zkoušek, technickou podporu a přenos dat do univerzitního informačního systému je
zodpovědný vedoucí Útvaru informačních systémů.
Článek 18
Závěrečná ustanovení
(1) V případě, že se nenaplní kapacity studijních programů, může děkan fakulty vyhlásit druhé kolo
přijímacího řízení. Pokyny budou v tomto případě zveřejněny na úřední desce a webových
stránkách FP.
(2) Bude-li děkanem vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení, termín pro podání přihlášky podle čl. 13
je do 31. 7. 2020, termín nahlédnutí do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke
studiu, je dne 2. 9. 2020 od 9:00 hod. do 11:00 hod. na studijním oddělení FP.
(3) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem vydání.

V Brně dne: 20. 11. 2019

Schváleno AS FP dne: 19. 11. 2019

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan FP VUT v Brně

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
předsedkyně AS FP VUT v Brně
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