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1/4 V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací. 

Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomicko-správní fakultě 
Masarykovy univerzity  

do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2023/2024 
s výukou v českém jazyce s nástupem od semestru Podzim 2023 

 

Článek 1 
Základní podmínky pro přijetí ke studiu a zápis do studia 

1/ Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středoškolského vzdělání 
s maturitní zkouškou. Splnění této podmínky uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním úředně 
ověřené kopie maturitního vysvědčení do dne uvedeného v návrhu na přijetí. Způsob odevzdání úředně 
ověřené kopie maturitního vysvědčení je uveden v návrhu na přijetí. 

2/ Při absolvování předchozího vzdělání v zahraničí je nutné doložit ověření tohoto vzdělání, a to 
nostrifikací nebo dle § 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Ověření 
musí být provedeno do data zápisu do studia stanoveného fakultou.   

3/ Uchazeči ze zahraničí hlásící se ke studiu v českých studijních programech, kteří dokládají předchozí 
vzdělání absolvované v zahraničí, a to nostrifikací nebo dle § 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách v platném znění, jsou povinni doložit znalost českého jazyka jedním z následujících 
dokladů: 

• certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 dle ALTE  
• doklad o účasti v probíhajícím kurzu z českého jazyka na úrovni B2 
• potvrzení střední školy v ČR o studiu uchazeče probíhajícím v českém jazyce 

Doklad o znalosti českého jazyka jsou uchazeči povinni vložit do e-přihlášky do termínu stanoveného 
fakultou v návrhu na přijetí. Uchazeči ze Slovenska zkoušku z českého jazyka nedokládají. Zahraničním 
uchazečům, kteří doklad do termínu stanoveného fakultou nedoloží, nebude umožněn zápis ke studiu a 
obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

Článek 2 
Podání přihlášky ke studiu a její vyhodnocení u jednooborových studijních programů 

 
1/ Na Ekonomicko-správní fakultu MU (dále ESF MU) je možné podat přihlášku do jednooborového 
studia s uvedením až tří studijních programů uskutečňovaných na ESF MU (tzv. první, druhá a třetí 
preference).  Volbu druhé a třetí preference je možné provést jen do konce lhůty pro podávání přihlášek 
ke studiu. Celá přihláška je zpoplatněna jen jednou, volba druhé a třetí preference je dobrovolná a 
bezplatná.   

2/ Programy, které uchazeč zvolí v rámci jedné přihlášky, nelze zvolit v rámci dalších přihlášek ke studiu 
v rámci přihlášky do jednooborového, ani sdruženého studia. 

3/ Programy uvedené v přihlášce ke studiu (tj. první, druhá a třetí preference) jsou při zpracování výsledků 
přijímacího řízení brány jako rovnocenné. Uchazeč, který nezískal dostatečný percentil v Testu studijních 
předpokladů (dále TSP) pro přijetí na první preferenci, je zařazen do pořadí uchazečů pro druhou 
preferenci (to znamená, že v pořadí uchazečů přeskočí uchazeče, kteří uvedli tento program jako svou 
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preferenci, ale dosáhli nižšího percentilu v TSP). Pokud uchazeč nedosáhne percentil v TSP potřebný k 
přijetí ani na druhou preferenci, je zařazen do pořadí uchazečů pro třetí preferenci (to znamená, že v 
pořadí uchazečů přeskočí uchazeče, kteří uvedli tento program jako svou preferenci, ale dosáhli nižšího 
percentilu v TSP).  

4/ Uchazeč může být přijat v rámci jedné přihlášky pouze na jeden studijní program, tj. bude přijat  
do nejvyšší zvolené preference, u které splní hranici pro přijetí dané Přijímací komisí děkana ESF MU. U 
všech ostatních preferencí bude nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení. 

 

Článek 3 
Podání přihlášky ke studiu a její vyhodnocení u sdruženého studia s partnerskou fakultou MU 

 
1/ Na ESF MU je možné podat přihlášku do sdruženého studia s uvedením až tří studijních plánů (tří 
priorit) v rámci jednoho programu. Volbu druhé a třetí priority lze provést jen do konce lhůty pro podávání 
přihlášek ke studiu. Celá přihláška je zpoplatněna jen jednou, volba druhé a třetí priority je dobrovolná  
a bezplatná.   

2/ Uchazeč může být přijat pouze na jeden studijní plán, tj. bude přijat do nejvyšší zvolené priority, u které 
splní hranici pro přijetí dané ESF MU a fakultou garantující program zvolený v rámci sdruženého studia.  

3/ Programy, které uchazeč zvolí v rámci jedné přihlášky, nelze zvolit v rámci dalších přihlášek ke studiu 
na ESF MU. 

Článek 4 
Přijímací zkouška 

1/ ESF MU dle ustanovení § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění stanoví 
jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky.  

2/ Přijímací zkouška bude konána formou písemného Testu studijních předpokladů (TSP).  
Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita. Uchazeč bude přijímán  
na základě pořadí sestaveného podle dosaženého percentilu. 

3/ Do programů se sdruženým studiem, kde je hlavní studijní plán zařazen pod program garantovaný 
ESF MU, budou uchazeči přijímání na základě složení TSP. Do vedlejšího studijního plánu, který je 
zařazen pod program garantovaný partnerskou fakultou MU, musí uchazeči splnit také podmínky 
přijímacího řízení vypsané partnerskou fakultou.   

4/ Do programů se sdruženým studiem, kde je hlavní studijní plán zařazen pod program na partnerské 
fakultě MU, budou uchazeči přijímáni do programu na základě přijímacího řízení na partnerské fakultě, 
tzn. přijímací zkoušku do vedlejšího studijního plánu na ESF MU skládat nebudou. 

3/ Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan ESF MU  
na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky.  

 
Článek 5 

Prominutí přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů v prezenční formě  

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří do 9. 4. 2023 originálem certifikátu spolu se žádostí 
doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2022 do 12. 3. 2023 absolvovali test Obecných studijních předpokladů 
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(OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek 
(NSZ) organizovaných společností Scio.cz, s. r. o. s výsledným umístěním na uvedeném a vyšším 
percentilu v každém z testovaných oddílů:  

Program  Minimální percentil 
z OSP/VŠP 

Ekonomie  80,00 
Hospodářská politika   80,00 
Veřejná ekonomika a správa  80,00 
Regionální rozvoj a cestovní ruch  80,00 
Finance  80,00 
Podniková ekonomika a management  80,00 
Podniková informatika  80,00 
Finance a právo  80,00 
   

 

Percentily dosažené v jednotlivých oddílech OSP (VŠP) nelze kombinovat z různých termínů NSZ. 

Dále mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří do 9. 4. 2023 spolu se žádostí doloží jednu 
z následujících skutečností: 

a/ Kopii diplomu o umístění na 1. – 3. místě v soutěži Bohatství země nebo v jiné adekvátní soutěži 
pořádané Masarykovou univerzitou.  

b/ Kopii diplomu o umístění na 1. – 5. místě v soutěži Seminář Ekonomických mozků pořádané 
Ekonomicko-správní fakultou. 

c/ Splnění podmínek zvláštního programu děkana Ekonomicko-správní fakulty Touch Econ vyhlášeného 
směrnicí děkana 5/2016. 

d/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo 
potvrzení o absolvování Středoškolské odborné činnosti (dále jen SOČ) vydané střední školou a 
dokládající vítězství uchazeče v krajském kole nebo účast v celostátním kole v některé z těchto kategorií:   
01 - Matematika a statistika, 13 - Ekonomika a řízení a 17 - Filosofie, politologie a ostatní humanitní 
obory, nebo v SOČ vyhlášené MŠVVaŠ SR v některé z kategorií: 02 – Matematika, fyzika, 8 – Cestovný 
ruch, hotelierstvo, gastronómia, 13 – História, filozofia, právne vedy a 15 – Ekonomika a riadenie. 

e/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo 
potvrzení s podpisem a razítkem střední školy o absolvování celostátního nebo mezinárodního kola 
Matematické olympiády (kategorie A a P – programování a informatika), Fyzikální olympiády (kategorie 
A). U kategorií olympiád B a C mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky studenti, kteří se 
v celostátním kole umístili na 1. – 3. místě.  

f/ Pozvánku nebo přihlášku k nepovinné zkoušce společné části maturitní zkoušky Matematika rozšiřující 
(dříve Matematika+). Uchazeč bude zapsán ke studiu pouze v případě, pokud z Matematiky rozšiřující 
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prospěje. V případě absolvování Matematiky+ nebo Matematiky rozšiřující v předchozích letech, dodá 
uchazeč již Výpis výsledků didaktického testu zkoušky nebo maturitní vysvědčení.1 

g/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo 
potvrzení o umístění na 1. – 20. místě celostátního kola kategorie C v Logické olympiádě pořádané 
Mensou ČR. 

h/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy 
výherce (1. – 3. místo) celostátního kola soutěže Ekonomický tým pořádané MŠMT. 
 
i/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy o 
postoupení do celostátního kola Ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání 
z. ú. (INEV) nebo Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz (INESS) na Slovensku. 
 
j/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy účasti 
v soutěži Matematický klokan – kategorie Student v celostátním kole s bodovým hodnocením 115 a výše. 
 
k/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy 
výherce finále (1. místo) Business Point pořádanou Fakultou podnikatelskou Vysokého učení 
technického v Brně. 
 
l/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední 
školy výherce (1. – 3. místo) celostátního kola soutěže Soutěž & Podnikej.  
 
m/ Absolvování mezinárodní zkoušky Advanced Placement z některého předmětu z oblasti STEM 
(Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5. Uchazeč doloží ověřenou kopii dokladu 
o výsledku zkoušky. Lze doložit i vytištění z oficiálních stránek webu, kde bude vidět identifikace 
uchazeče a dosažený počet bodů. 
 
Přijímací zkoušku, na základě doložených dokumentů, lze prominout pouze jednou. Stejný rozhodný 
dokument není možné použít v různých bězích přijímacího řízení. 

 
Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1/ Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku, tzv. e-přihlášku.  
2/ Podání přihlášky ke studiu ani změna podané přihlášky po lhůtě pro podávání přihlášek (28. 2. 2023) 
není přípustná. 
 
 
V Brně dne 27. září 2022 

 
1 Uchazeči, kteří budou konat v tomto roce nepovinnou maturitní zkoušku z Matematiky rozšiřující, tak následně 
originál dokumentu o úspěšném vykonání vloží do e- přihlášky dle pokynů zaslaných v Návrhu na přijetí. 
V případě, že tak neučiní bude jim zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Při podání žádosti o prominutí přijímací 
zkoušky na základě přihlášení se ke zkoušce z Matematiky rozšiřující, u které následně uchazeč neuspěje, nebude 
mu v případě vykonání TSP započítán výsledek z TSP a uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí. V případě 
sdružených studií, je nutné se řídit podmínkami obou fakult MU. 


