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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. 

1 Akademické bakalářské studijní programy „Hospodářská politika 

a veřejná správa“ (HPVS), „Ekonomika a management“ (EM), 

„Informatika a systémové inženýrství“ (ISI), „Aplikovaná 

informatika“ (AI) a profesní bakalářský studijní program 

„Hospodářská politika a veřejná správa“ (HPVS) 

1.1 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) Studijní průměr uchazeče o bakalářské studium nesmí být vyšší než 3,50 (do průměru se nezapočítává 

známka z chování). 

1.2 Způsob hodnocení 

(1) Pořadí uchazečů do jednotlivých studijních specializací 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+; 

b) výsledkem z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národní srovnávací zkoušky 

(NSZ, Scio) v termínu od 7. 12.  2019 do 31. 5. 2020; 

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 2019/20 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 – pouze pro studijní programy „Informatika a systémové inženýrství“ a 

„Aplikovaná informatika“, 

- Ekonomika a řízení (Ekonomika a riadenie) – pouze pro studijní programy „Hospodářská 

politika a veřejná správa“ a „Ekonomika a management“, 

a to ve školním roce 2019/20 nebo předchozích 4 letech; 
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e) za úspěšné absolvování státní jazykové zkoušky základní z angličtiny (B2), vykonané dle 

vyhlášky č. 33/2005 Sb., a to s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“ nebo „prospěl velmi dobře“. 

Tato skutečnost bude doložena vysvědčením o státní jazykové zkoušce podle § 2 odst. 3 písm. a) 

vyhlášky MŠMT č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání. 

Absolvování testu OSP a zkoušky Matematika+ není podmínkou pro účast v přijímacím řízení.  

Za úspěšnou účast na olympiádě nebo středoškolské odborné činnosti dle písmene c) a d) uchazeč obdrží 

100 bodů. 

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

50 bodů. 

(4) Studijní průměr ze střední školy, výsledky maturitní zkoušky z předmětu 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+ 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 a za absolvování státní jazykové zkoušky se sčítají. 

(6) Uchazeči, kteří: 

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

- nebo budou hodnoceni u zkoušky Matematika+ stupněm velmi dobře či lepším, 

- nebo dosáhnou ve Scio testu OSP percentilu 50 a lepšího, 

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) 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“. 

 

1.3 Způsob rozhodování o přijetí 

(1) Přijato ke studiu bude celkem nejvýše 700 uchazečů do prezenční formy studia všech studijních programů 

podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia a 390 uchazečů do kombinované formy 

studia podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia při zachování struktury 

podle tab. 1.: Struktura uchazečů přijatých v bakalářských studijních programech FES. 
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Tab. 1: Struktura uchazečů přijatých v bakalářských studijních programech FES  

studijní program 
forma  

prezenční 

forma 

kombinovaná 

HPVS akademický 190 170 

HPVS profesní 40 20 

EM 330 120 

ISI  100 80 

AI 40 - 

Celkem 700 390 

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

uvedený v tab. 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. 

(4) Děkan si ponechává právo neotevřít první ročník specializací, na které se přihlásí nízký počet uchazečů. 

Fakulta dotčeným uchazečům nabídne přijetí do jiné specializace/specializací v rámci daného studijního 

programu. 
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2 Navazující magisterské studijní programy „Hospodářská politika 

a veřejná správa“ (HPVS), „Ekonomika a management“ (EM) 

a „Informatika a systémové inženýrství“ (ISI) 

2.1 Podmínky přijetí  

(1) Podmínkou k přijetí je úspěšné ukončení bakalářského studia. 

(2) Splnění uvedené podmínky prokazují uchazeči při zápisu úředně ověřenou kopií vysokoškolského 

diplomu nebo potvrzením o absolvování bakalářského studia. 

(3) Splnění uvedené podmínky neprokazují absolventi bakalářských studijních programů realizovaných na 

Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 

2.2 Způsob hodnocení  

(1) Pořadí uchazečů do jednotlivých studijních specializací bude určeno na základě váženého průměru za 

celou dobu bakalářského studia.  

(2) Vážený průměr (VP) se vypočte jako podíl součtu výsledných známek (číselně vyjádřených) ze všech 

zapsaných klasifikovaných předmětů násobených jejich kreditním ohodnocením a celkového součtu 

kreditního ohodnocení těchto předmětů za celé bakalářské studium, tj. podle vzorce: 

VP = Σ (kredity × čís. hodnota klasifikace) / Σ kredity za předměty s číselnou hodnotou klasifikace 

Výpočet se zaokrouhlí na dvě desetinná místa. 

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

uvedený dle čl. 2.3 a tab. 2: Struktura uchazečů přijatých v navazujících magisterských studijních 

programech FES, rozhoduje pořadí nejlepších. 

(4) Uchazeči, jejichž výsledek státní závěrečné zkoušky bakalářského studia bude hodnocen stupněm 

„prospěl(a) s vyznamenáním“, budou přijati ke studiu, pokud nebude překročen nejvyšší možný počet 

přijímaných uchazečů dle čl. 2.3. tab. 2. 

(5) 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“.  

(6) 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“. 

2.3 Způsob rozhodování o přijetí 

(1) Přijato ke studiu bude celkem nejvýše 420 uchazečů do prezenční formy studia všech studijních programů 

podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia a 230 uchazečů do kombinované formy 

studia, podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia, při zachování struktury uvedené 

v tab. 2: Struktura přijatých uchazečů v navazujících magisterských programech FES 

Tab. 2: Struktura přijatých uchazečů v navazujících magisterských programech FES 

studijní 

program 
forma prezenční forma kombinovaná 

HPVS 130 70 

EM 160 90 

ISI 130 70 

Celkem 420 230 
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(2) Nad určený limit budou ke studiu přijati uchazeči, kteří dosáhnou stejného bodového hodnocení jako 

uchazeč na posledním místě dle struktury uvedené v tab. 2. 

(3) Děkan si ponechává právo neotevřít první ročník specializací, na které se přihlásí nízký počet uchazečů. 

Fakulta dotčeným uchazečům nabídne přijetí do jiné specializace/specializací v rámci daného studijního 

programu. 

 

 

Pardubice, 22. 4. 2020 doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 

děkan FES 
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Seznam změn a revizí řízeného dokumentu 

Verze Datum Obsah změny / revize Jméno a podpis garanta 

dokumentu 

A 9. 9. 2019 První verze dokumentu. Zdeněk Brodský 

B 22. 4. 2020 Doplnění chybějícího termínu NSZ (Scio), který bude 

akceptován pro bonifikaci pro přijetí do bakalářských 

studijních programů. Úpravy počtů přijímaných studentů 

do některých specializací. Doplnění bonifikace za SOČ 

u bakalářského SP AI. Změna podmínek pro přijetí do 

navazujících magisterských studijních programů. Změny 

navrženy v souladu se zákonem č. 188/2020 Sb. 

Jitka Komárková 
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