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Článek 1 

Akademické a profesní bakalářské studijní programy 

Článek 1.1 

Akademické a profesní bakalářské studijní programy na FES 

(1) FES uskutečňuje akreditované akademické bakalářské studijní programy „Finance“ (FIN), „Hospodářská 

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

inženýrství“ (ISI) a „Aplikovaná informatika“ (AI).  

(2) FES uskutečňuje akreditovaný profesní bakalářský studijní program „Hospodářská politika a veřejná 

správa“ (HPVS). 

Článek 1.2 

Termíny přijímacího řízení 

Termín podání přihlášky ke studiu 1. 11. 2021 – 31. 3. 2022 

Termín pro zaplacení administrativního poplatku do 31. 3. 2022 

Úředně ověřená kopie závěrečné vysvědčení předposledního 

ročníku střední školy 

do 31. 3. 2022 

Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení do 15. 6. 2022       

Termín pro doložení jazykové způsobilosti do 15. 6. 2022 

Žádost o uznání zahraničního vzdělání nebo nostrifikace do 15. 6. 2022 

Výpis výsledku didaktického testu zkoušky Matematika + (viz 

Podmínky pro přijímání ke studiu pro akademický rok 2022/2023, 

čl 1,2, odst. 3), písm. a). 

do 15. 6. 2022      

Potvrzení o úspěšné účasti v krajském kole Matematické 

olympiády (viz Podmínky pro přijímání ke studiu pro akademický 

rok 2021/2021, čl 1,2, odst. 3), písm. c). 

do 15. 4. 2022 

Potvrzení o účasti ve Středoškolské odborné činnosti (viz 

Podmínky pro přijímání ke studiu pro akademický rok 2021/2022, 

čl 1,2, odst. 3), písm. d). 

do 15. 4. 2022 

Doklad o certifikované jazykové zkoušce z Aj (viz Podmínky pro 

přijímání ke studiu pro akademický rok 2021/2022, čl 1,2, odst. 

3), písm. e). 
do 15. 4. 2022 

Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku 30. 6. 2022 

Adresa pro doručení: Fakulta ekonomicko-správní, studijní referát, Studentská 84, 532 10 Pardubice. 

Článek 1.3 

Přihláška ke studiu 

(1) Elektronickou přihlášku je nutné vyplnit dle propozic na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Propozice je třeba 

důkladně prostudovat a pokyny v nich uvedené dodržet. Uchazeč neposílá na Fakultu ekonomicko-správní 

(dále jen FES) vytištěnou elektronickou přihlášku. 

(2) Elektronickou přihlášku si uchazeč může po zaevidování na stejné internetové adrese zkontrolovat. 

http://eprihlaska.upce.cz/
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(3) Uchazeč je povinen v elektronické přihlášce uvést typ studijního programu, formu studia, specializaci, IZO 

absolvované (studované) střední školy a studijní průměr závěrečného vysvědčení předposledního ročníku 

střední školy. 

(4) Lékařské potvrzení nepožadujeme. 

(5) Nebude-li mít Přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo bude trpět jinými vadami, bude uchazeč 

písemně vyzván k jejich odstranění, Přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč 

bude vyzván dopisem k okamžitému doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, 

přijímací řízení bude zastaveno.  

Článek 1.4 

Administrativní poplatek 

(1) Výše poplatku za každou podanou přihlášku k přijímacímu řízení činí 500,- Kč.  

(2) Poplatek se hradí bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.  

(3) Při neúčasti přihlášeného uchazeče v přijímacím řízení se poplatek ani přihláška nevrací. 

Informace k platbě: 

Název účtu adresáta: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 

 532 10 Pardubice 

Název a sídlo peněžního ústavu: KB Pardubice 

Číslo účtu: 37030561/0100 

Variabilní symbol:  4920 

Konstantní symbol: 379 (pro platbu poštovní poukázkou) 

 308 (pro platbu bankovním převodem) 

Specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky 

Převodová pošta  Pardubice 530 02 

Článek 1.5 

Poplatek za posouzení uznání vzdělání v rámci přijímacího řízení 

(1) Výše poplatku za posouzení uznání vzdělání v rámci přijímacího řízení (v souladu se Směrnicí č. 11/2019 

Pravidla pro posuzování zahraničního SŠ a VŠ vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě 

Pardubice) činí 600,- Kč. 

(2) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný. 

(3) Poplatek se hradní bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. 

Informace k platbě: 

Název účtu adresáta: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 

 532 10 Pardubice 

Název a sídlo peněžního ústavu: KB Pardubice 

Číslo účtu: 37030561/0100 

Variabilní symbol:  4920 

Konstantní symbol: 379 (pro platbu poštovní poukázkou) 

 308 (pro platbu bankovním převodem) 

Specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky 

Převodová pošta  Pardubice 530 02 
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Článek 1.6 

Podmínky přijetí a způsob rozhodování 

(1) Viz Podmínky pro přijímání ke studiu pro akademický rok 2022/2023, schválené akademickým senátem 

FES dne 21. 6. 2021 (dále jen FES_LEG_2021_001/A). 

Článek 1.7 

Bonifikace 

(1) Pořadí uchazečů si mohou uchazeči vylepšit bonifikací, viz Podmínky pro přijímání ke studiu 

pro akademický rok 2022/2023, FES_LEG_2021_001/A. 

Článek 1.8 

Počty přijímaných uchazečů 

(1) Viz Podmínky pro přijímání ke studiu pro akademický rok 2022/2023, FES_LEG_2021_001/A. 

Článek 1.9 

Přijímání uchazečů se státním občanstvím jiného státu 

(1) Přijímání uchazečů se státním 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“.  

(2) Jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce prokáže uchazeč doložením 

Certifikátu, viz Podmínky pro přijímání ke studiu pro akademický rok 2022/2023, FES_LEG_2021_001/A, 

článek 1.2, odst. 8 a 9. 

Článek 1.10 

Přijímání uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami 

(1) 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“. 

Článek 1.11 

Vyrozumění o přijetí 

(1) Způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude respektovat principy ochrany osobních údajů.  

(2) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod univerzitním číslem uchazeče na internetové adrese 

www.upce.cz/fes. 

(3) Písemné rozhodnutí děkana fakulty o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči do vlastních rukou 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky v souladu s článkem 6 Statutu 

Univerzity Pardubice na internetové adrese www.upce.cz/rozhodnuti-o-prijimacim-rizeni (dle zadání 

v elektronické přihlášce). 

(4) Dokumentace o přijímacím řízení bude uložena na studijním referátu FES. Právo nahlédnout do svých 

osobních materiálů může uchazeč uplatnit po domluvě na studijním referátu FES. 

(5) Rozhodnutí o přijetí bude vyhotoveno do 30. 9. 2022. 

Článek 1.12 

Odvolací řízení 

(1) V případě všech rozhodnutí děkana v otázkách přijetí do studia lze podat Odvolání proti rozhodnutí. Toto 

odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí uchazeči do vlastních rukou.  

http://www.upce.cz/fes
http://www.upce.cz/rozhodnuti-o-prijimacim-rizeni
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(2) Postup vyřízení odvolání se řídí § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Článek 1.13 

Zápis do studia 

(1) Přijatí uchazeči do bakalářského studia se budou zapisovat na FES dne 30. 6. 2022. Rozpis zápisů obdrží 

úspěšný uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí a zároveň bude zveřejněn na http://www.upce.cz/fes.  

(2) Nemůže-li se uchazeč v určeném termínu dostavit, musí se předem nebo v mimořádném případě do pěti 

dnů po určeném termínu zápisu písemně omluvit. 

Článek 1.14 

Změna formy studia 

(1) Pravidla pro přijímání ke studiu při změně formy studia vymezuje směrnice FES Univerzity Pardubice 

č. FES_SME_2017_008/A Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů na FES. 

Článek 1.15 

Další kolo přijímacího řízení  

(1) V případě, že se v některé specializaci studijního programu HPVS, EM, ISI, FIN nebo AI nenaplní v 

průběhu přijímacího řízení předpokládané počty studentů, může děkan FES vyhlásit do 4. 7. 2022 další 

kolo přijímacího řízení. 

(2) Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu pro případné další kolo přijímacího řízení do studia v akademickém 

roce 2022/2023 je do 31. 7. 2022. 

(3) V případě vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení budou dodatečné informace zveřejněny 

na internetových stránkách fakulty http://www.upce.cz/fes. 

 

http://www.upce.cz/fes
http://www.upce.cz/fes
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Článek 2 

Navazující magisterské studijní programy  

Článek 2.1 

Navazující magisterské studijní programy 

(1) FES uskutečňuje akreditované akademické navazující magisterské studijní programy „Finance“ (FIN), 

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

systémové inženýrství“ (ISI). 

Článek 2.2 

Termíny přijímacího řízení 

Termín podání přihlášky ke studiu 1. 11. 2021 – 15. 4. 2022 

Termín pro zaplacení administrativního poplatku do 15. 4. 2022 

Termín doložení výpisu studijních výsledků pro přijetí  do 3. 6. 2022 

Žádost o uznání zahraničního vzdělání nebo nostrifikace do 3. 6. 2022 

Termín pro doložení jazykové způsobilosti do 3. 6. 2022 

Termín ukončení bakalářského studia do 16. 9. 2022 

Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku 1. 7. 2022 

Adresa pro doručení: Fakulta ekonomicko-správní, studijní referát, Studentská 84, 532 10 Pardubice. 

Článek 2.3 

Přihláška ke studiu 

(1) Elektronickou přihlášku je nutné vyplnit dle propozic na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Propozice je třeba 

důkladně prostudovat a pokyny v nich uvedené dodržet. Uchazeč neposílá na Fakultu ekonomicko-správní 

(dále jen FES) vytištěnou elektronickou přihlášku. 

(2) Elektronickou přihlášku si uchazeč může po zaevidování na stejné internetové adrese zkontrolovat. 

(3) Uchazeč je povinen v elektronické přihlášce uvést typ studijního programu, formu studia, specializaci.   

(4) Lékařské potvrzení nepožadujeme. 

(5) Nebude-li mít Přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo bude trpět jinými vadami, bude uchazeč 

písemně vyzván k jejich odstranění, Přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč 

bude vyzván dopisem k okamžitému doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, 

přijímací řízení bude zastaveno.  

Článek 2.4 

Administrativní poplatek 

(1) Výše poplatku za každou podanou přihlášku k přijímacímu řízení činí 500,- Kč.  

(2) Poplatek se hradí bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.  

(3) Při neúčasti přihlášeného uchazeče v přijímacím řízení se poplatek ani přihláška nevrací. 

 

 

http://eprihlaska.upce.cz/
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Informace k platbě: 

Název účtu adresáta: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 

 532 10 Pardubice 

Název a sídlo peněžního ústavu: KB Pardubice 

Číslo účtu: 37030561/0100 

Variabilní symbol:  4920 

Konstantní symbol: 379 (pro platbu poštovní poukázkou) 

 308 (pro platbu bankovním převodem) 

Specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky 

Převodová pošta  Pardubice 530 02 

Článek 2.5 

Poplatek za posouzení uznání vzdělání v rámci přijímacího řízení 

(1) Výše poplatku za posouzení uznání vzdělání v rámci přijímacího řízení (v souladu se Směrnicí č. 11/2019 

Pravidla pro posuzování zahraničního SŠ a VŠ vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Pardubice) 

činí 600,- Kč. 

(2) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný. 

(3) Poplatek se hradní bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. 

Informace k platbě: 

Název účtu adresáta: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 

 532 10 Pardubice 

Název a sídlo peněžního ústavu: KB Pardubice 

Číslo účtu: 37030561/0100 

Variabilní symbol:  4920 

Konstantní symbol: 379 (pro platbu poštovní poukázkou) 

 308 (pro platbu bankovním převodem) 

Specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky 

Převodová pošta  Pardubice 530 02 

Článek 2.6 

Podmínky přijetí  

(1) Viz Podmínky pro přijímání ke studiu pro akademický rok 2022/2023, schválené akademickým senátem 

FES dne 21. 6. 2021 (dále jen FES_LEG_2021_001/A). 

Článek 2.7 

Způsob hodnocení  

(1) Viz Podmínky pro přijímání ke studiu pro akademický rok 2022/2023, FES_LEG_2021_001/A. 

Článek 2.8 

Počty přijímaných uchazečů 

(1) Viz Podmínky pro přijímání ke studiu pro akademický rok 2022/2023, FES_LEG_2021_001/A. 

Článek 2.9 

Přijímání uchazečů se státním občanstvím jiného státu 

(1) Přijímání uchazečů se státním 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“.  
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(2) Jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce prokáže uchazeč doložením 

Certifikátu, viz Podmínky pro přijímání ke studiu pro akademický rok 2022/2023, FES_LEG_2021_001/A, 

článek 2.2, odst. 6 a 7. 

Článek 2.10 

Přijímání uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami 

(1) 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“. 

Článek 2.11 

Vyrozumění o přijetí 

(1) Způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude respektovat principy ochrany osobních údajů.  

(2) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod univerzitním číslem uchazeče na internetové adrese 

https://portal.upce.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html. 

(3) Písemné rozhodnutí děkana fakulty o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči do vlastních rukou 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky v souladu s článkem 6 Statutu 

Univerzity Pardubice na internetové adrese www.upce.cz/rozhodnuti-o-prijimacim-rizeni (dle zadání 

v elektronické přihlášce). 

(4) Dokumentace o přijímacím řízení bude uložena na studijním referátu FES. Právo nahlédnout do svých 

opravených písemných prací přijímací zkoušky může uchazeč uplatnit po domluvě na studijním referátu 

FES. 

(5) Rozhodnutí o přijetí bude vyhotoveno do 30. 9. 2021. 

Článek 2.12 

Odvolací řízení 

(1) V případě všech rozhodnutí děkana v otázkách přijetí do studia lze podat odvolání proti rozhodnutí. Toto 

odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí uchazeči do vlastních rukou.  

(2) Postup vyřízení odvolání se řídí § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Článek 2.13 

Zápis do studia 

(1) Přijatí studenti do navazujícího studia se budou zapisovat na FES dne 1. 7. 2021. Rozpis zápisů obdrží 

úspěšný uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí a zároveň bude zveřejněn na http://www.upce.cz/fes.  

(2) Nemůže-li se uchazeč v určeném termínu dostavit, musí se předem nebo v mimořádném případě do pěti 

dnů po určeném termínu zápisu písemně omluvit. 

Článek 2.14 

Změna formy studia 

(1) Pravidla pro přijímání ke studiu při změně formy studia vymezuje směrnice FES Univerzity Pardubice 

č. FES_SME_2017_008/A Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů na FES. 

Článek 2.15 

Další kolo přijímacího řízení 

(1) V případě, že se v některé specializaci studijního programu HPVS, EM nebo ISI nenaplní v průběhu 

přijímacího řízení předpokládané počty studentů, může děkan FES vyhlásit do 4. 7. 2022 další kolo 

přijímací řízení. 

https://portal.upce.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html
http://www.upce.cz/rozhodnuti-o-prijimacim-rizeni
http://www.upce.cz/fes
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(2) Lhůta pro  podávání přihlášek ke studiu pro případné další kolo přijímacího řízení do studia v akademickém 

roce 2021/2022 je do 31. 7. 2022. 

(3) V případě vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení budou dodatečné informace zveřejněny 

na internetových stránkách fakulty http://www.upce.cz/fes. 

 

 

 

 

 

 

 

     prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 

děkan FES 

 

http://www.upce.cz/fes
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