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Úvodní ustanovení 

Fakulta ekonomicko-správní stanovuje na základě § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých 

školách“), a § 3 odst. 3 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých 

školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, tyto podmínky přijetí ke studiu. 

Článek 1 

Akademický bakalářský studijní program „Digitální podnikání“ (DPO)  

 

Podmínky přijetí 

(1) Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání 

ukončeného maturitní zkouškou.  

(2) Splnění uvedené podmínky prokazují uchazeči ověřenou kopií maturitního vysvědčení. 

(3) V souladu s § 49 zákona o vysokých školách stanovuje fakulta další podmínku přijetí ke studiu: studijní 

průměr ze všech předmětů závěrečného vysvědčení předposledního ročníku střední školy. 

(4) Uchazeč musí získat minimálně 50 bodů v přijímacím řízení, aby mohl být přijat.  

 

Způsob hodnocení 

(1) Pořadí uchazečů bude určeno na základě studijního průměru ze střední školy.  

(2) Splní-li výše uvedené podmínky větší počet uchazečů, než je nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů 

uvedený dle čl. 1.3 a tab. 1: Struktura uchazečů přijatých v bakalářských studijních programech FES, 

rozhoduje pořadí nejlepších. 

(3) Pořadí uchazečů si mohou uchazeči vylepšit bonifikací: 

a) za úspěšné složení maturitní zkoušky z předmětu Matematika rozšiřující nebo Matematika+; 

b) výsledkem z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo z testu z Matematiky v rámci 

Národní srovnávací zkoušky (NSZ, Scio) v termínu od 1. 12.  2021 do 31. 5. 2022. V případě konání 

druhého kola přijímacího řízení budou akceptovány pozdější termíny testů OSP. V tomto případě 

doloží uchazeč výsledek certifikátem.  

c) za úspěšnou účast v krajském kole Matematické olympiády vyhlašované MŠMT ČR v kategorii A, 

B, C nebo P (viz Organizační řád soutěže) nebo úspěšnou účast v krajském kole Matematickej 

olympiády vyhlašované MŠVVŠ SR v kategorii A, B nebo C, a to ve školním roce 2022/23 nebo 

předchozích 4 letech; 

d) za účast ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ) či jiné odborné soutěži vyhlašované MŠMT ČR 

nebo Stredoškolskej odbornej činnosti či jiné odborné soutěži vyhlašované MŠVVŠ SR v některém 

z následujících oborů:  

- Matematika a statistika,  

- Matematika, fyzika,  

- Informatika, 

a to ve školním roce 2021/22 nebo předchozích 4 letech;  

e) za úspěšné absolvování certifikované jazykové zkoušky z angličtiny na úrovni B2 a vyšší. Tato 

skutečnost bude doložena certifikátem; 

f) za prospěch z maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury; 

g) za úspěšnou účast v Soutěž & Podnikej, tj. za účast v republikovém finále nebo za 1. – 3. místo 

v republikovém; 

Absolvování testu OSP, zkoušky Matematika rozšiřující, Matematika+ a prospěch z maturitní zkoušky 

z českého jazyka a literatury není podmínkou pro účast v přijímacím řízení.  
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Za úspěšnou účast na olympiádě nebo středoškolské odborné činnosti dle písmene c) a d) uchazeč obdrží 

100 bodů. 

Za úspěšné absolvování certifikované jazykové zkoušky z angličtiny dle písmene e) uchazeč obdrží 

50 bodů. 

Za prospěch výborný nebo chvalitebný v ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka dle písmene f) 

uchazeč obdrží 50 bodů. 

Za účast v republikovém finále Soutěž & Podnikej dle písmene g) uchazeč obdrží 50 bodů, za umístění 

na 1. – 3. místě v republikovém finále Soutěž & Podnikej dle písmene g) uchazeč obdrží 100 bodů. 

(4) Studijní průměr ze střední školy, výsledky maturitní zkoušky z předmětu Matematika rozšiřující 

a Matematika+ a výsledky z testu Obecných studijních předpokladů budou přepočteny na body 

následujícím způsobem:  

Pro přepočet studijního průměru ze střední školy na body se použije vzorec: 

100 * (4 ^ [(1,8 – X) / 0,8]) 

Pro přepočet výsledku maturitní zkoušky z předmětu Matematika rozšiřující nebo Matematika+ na body 

se použije vzorec: 

100 * (3 ^ [2 – X]) 

Pro přepočet výsledku z testu Obecných studijních předpokladů na body se použije vzorec: 

100 * (3 ^ [(X – 60) / 40]) 

Znak „^“ představuje operaci mocnina. Znak „X“ představuje hodnotu příslušného dosaženého výsledku. 

(5) Body získané za studijní průměr a bonifikace za vykonaný test OSP, za Matematiku+, za účast 

na olympiádě či středoškolské odborné činnosti, za absolvování certifikované jazykové zkoušky, za účast 

v soutěži a za prospěch u maturity z českého jazyka a literatury se sčítají. 

(6) Uchazeči, kteří: 

- dosáhnou studijního průměru z předposledního ročníku střední školy 1,8 nebo lepšího, 

- nebo budou hodnoceni u zkoušky Matematika+ nebo Matematika rozšiřující stupněm chvalitebně 

(resp. velmi dobře) či lepším, 

- nebo dosáhnou ve Scio testu OSP nebo Matematiky percentilu 65 a lepšího, 

- nebo doloží certifikát z jazykové zkoušky z angličtiny na úrovni C1 a vyšší; 

budou přijati ke studiu, pokud nebude překročen nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů 

dle čl. 1.3. tab. 1. 

(7) Přijímání uchazečů se stáním občanstvím jiným než České republiky je upraveno Statutem Univerzity 

Pardubice článkem 9 a Směrnicí č. 11/2019 „Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského 

a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Pardubice“.  

(8) Uchazeči se stáním občanstvím jiným než České republiky nebo Slovenské republiky doloží jazykovou 

způsobilost Certifikovanou zkouškou z češtiny pro cizince (CCE, pořádá UJOP, Univerzita Karlova) 

minimálně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, vykonanou 

v posledních 5 letech. 

(9) Certifikované zkoušce z češtiny pro cizince (CCE) jsou na úroveň postaveny: 

a) vykonaná maturitní zkouška z českého jazyka, 

b) úspěšně absolvované přezkoušení z českého jazyka minimálně na úrovni B2 na Jazykovém centru 

Univerzity Pardubice, které bude nabízeno v omezeném rozsahu a bude platné pouze pro přijímací 

řízení na Fakultu ekonomicko-správní, 
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c) úspěšně absolvovaná zkouška z českého jazyka minimálně na úrovni B2 v posledních 5 letech 

na instituci, která byla certifikována organizací ALTE (Association of Language Testers in Europe) 

a je plnoprávným členem této organizace, 

d) úspěšně složená Státní jazyková zkouška základní (B2) z českého jazyka v posledních 5 letech 

a vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.  

(10) Postup přijímání uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami je upraven Směrnicí č. 8/2019 

„Podpora a vyrovnávání podmínek při přijímacím řízení a studiu uchazečů/studentů se specifickými 

potřebami na Univerzitě Pardubice“. 

 

 

Způsob rozhodování o přijetí 

(1) Přijato ke studiu bude celkem nejvýše 60 uchazečů do prezenční formy studia podle nejlepšího umístění 

v pořadí uchazečů.  

(2) Splní-li výše uvedené podmínky větší počet uchazečů, než je nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů 

uvedený v čl. 1.3 odst. (1), rozhoduje pořadí nejlepších. 

(3) Nad určený limit budou ke studiu přijati uchazeči, kteří splní podmínky přijímacího řízení a současně 

dosáhnou stejného bodového hodnocení jako uchazeč na posledním místě dle struktury uvedené v tab. 1. 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 

děkan FES 
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