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POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ  
PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 

 
Nejvyšší možný počet uchazečů navržených pro přijetí ke studiu v akademickém roce 

2023/2024 (vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), § 49 odst. 5), uvedené počty nemusí 

být naplněny: 

 

Bakalářské studijní programy v českém jazyce: 

 

a/ v prezenční formě 

Pro prospěch u přijímací zkoušky byl stanoven minimální percentil z TSP 33. 

Ekonomie – 220  

Finance – 170 

Finance a právo – 130 

Hospodářská politika – 85 

Podniková ekonomika a management – 275 

Podniková informatika – 85 

Regionální rozvoj a cestovní ruch – 135 

Veřejná ekonomika a správa – 120 

 

b/ v kombinované formě 

Pro prospěch u přijímací zkoušky byl stanoven minimální percentil z TSP 33 a doložení 

délky praxe dle podmínek přijímacího řízení. 

 

Analytika byznysových dat – 35 + 10 CŽV 

Finance, účetnictví a daně – 55 + 12 CŽV 

Management měst a regionů – 35 + 10 CŽV 

Podnikový management – 50 + 10 CŽV 
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Magisterské navazující studijní programy v českém jazyce: 

Pro prospěch u přijímací zkoušky byla u oborové zkoušky stanovena hranice bodů 20. Pro 

program Podniková ekonomika a management byla stanovena hranice bodů 10. 

 

Ekonomie – 50 

Finance – 150 

Finance a právo – 35 

Hospodářská politika – 50 

Hospodářská politika a mezinárodní vztahy – 50 

Matematicko-statistické metody v ekonomii – 50 

Podniková ekonomika a management – 170 

Regionální rozvoj – 110 

Veřejná správa (Administration publique) – 24 

Veřejná ekonomika a správa – 80 

 

Bakalářské studijní programy v anglickém jazyce: 

Pro prospěch u přijímací zkoušky byla stanovena minimální hranice 71 bodů. 

 

Business Management and Finance (anj.) - 130 

Economics and Public Policy (anj.) - 130 

 

Magisterské navazující studijní programy v anglickém jazyce: 

Pro prospěch u přijímací zkoušky byla nastavena minimální hranice 78 bodů. 

 

Business Management (anj.) - 250 

Economics (anj.) - 250 

Finance (anj.) - 250 

Public Finance and Economics (anj.) – 250 

Public Administration (Administration publique) - 200 

Regional Development and Tourism (anj.) – 200 

 

V Brně dne 27. září 2022 


