OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 51/2013
k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro
akademický rok 2014/2015
1. 11. 2013

Na základě znění § 48 až 51 a § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), a Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
(dále jen “statut”), čl. 12 až 13, vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke
studiu ve studijních programech uskutečňovaných na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích pro akademický rok 2014/2015.

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU
V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH
Článek 1
Přihlášky ke studiu
a) Termín pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech a oborech:
do 31. března 2014.
Přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech a oborech lze podávat na tiskopisech
“Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo formou elektronické přihlášky, dostupné z www:
http://www.jcu.cz/information_for/education/e_prihl_info_reg.
Podá-li uchazeč přihlášku ke studiu v bakalářském studijním programu a oboru formou
elektronické přihlášky, je povinen podat tuto přihlášku ke studiu v bakalářském studijním
programu a oboru vždy rovněž i v písemné podobě, a to buď osobně na studijní oddělení
fakulty, nebo prostřednictvím provozovatele poštovní licence. Pouhé vyplnění údajů do
webovského formuláře nestačí, přihláška se nachází pouze ve fázi registrace a není ještě
fakultou přijata. Po vyplnění potřebných údajů do webovského formuláře je tedy potřeba
přihlášku vytisknout, podepsat, nechat potvrdit známky a studijní průměry střední školou a
poslat na studijní oddělení Ekonomické fakulty. Teprve poté, kdy fakulta obdrží podepsaný
originál přihlášky se všemi náležitostmi a požadovanými přílohami, bude přihláška zařazena
mezi přijaté, tj. podané. V opačném případě je přihláška neplatná a nebude k ní přihlíženo.
b) Má-li přihláška formální nedostatky, neobsahuje-li předepsané náležitosti, trpí-li jinými vadami
nebo nejsou-li k ní přiloženy požadované přílohy, fakulta vyzve uchazeče k odstranění vad a
poskytne k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní,
nesplnil základní podmínku pro přijetí a taková přihláška nebude považována za podanou.
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c) Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu (do 31. 3. 2014) a určenou formou (složenkou
nebo doloženým bankovním převodem) poplatek stanovený podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 13
odst. 3 statutu (dále jen poplatek spojený s přijímacím řízením), nesplnil základní podmínku pro
přijetí. V případě, že uchazeč ani po vyzvání fakultou nedodá přihlášku se všemi náležitostmi a
požadovanými přílohami, nebude tento poplatek uchazeči vrácen.

Článek 2
Bakalářské studijní programy a obory – pořadí uchazečů
a) Bez přijímacích zkoušek budou posuzovány přihlášky ke studiu v bakalářských studijních
programech a oborech:
studijní program Aplikovaná matematika:
 Finanční a pojistná matematika.
studijní program Ekonomika a management:
 Obchodní podnikání;
 Řízení a ekonomika podniku;
 Účetnictví a finanční řízení podniku.
studijní program Hospodářská politika a správa:
 Strukturální politika EU pro veřejnou správu.
studijní program Systémové inženýrství a informatika:
 Ekonomická informatika.
b) Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě:
 studijního průměru ze studia na střední škole. U aktuálně maturujících uchazečů o
studium se průměr počítá z 1. pololetí aktuálního školního roku a výročních (tj. vysvědčení
z konce školního roku) vysvědčení třech jemu bezprostředně předcházejících roků studia. U
ostatních uchazečů o studium je průměr počítán z výročních vysvědčení posledních 4 ročníků
studia.
 Do bodového hodnocení uchazeče mohou být zahrnuty také výsledky národních
srovnávacích zkoušek (SCIO) z obecných studijních předpokladů, které doloží uchazeč
získaným certifikátem společně s přihláškou ke studiu (originál nebo úředně ověřenou kopii).
Termíny a ukázkový test – viz příloha č. 4.
 Do bodového hodnocení uchazeče může být zahrnuta i další činnost uchazeče v souladu
se zaměřením vybraného studijního oboru (státní jazykové zkoušky, jazykové certifikáty,
úspěšná účast v celostátních a mezinárodních soutěžích či olympiádách). Tyto aktivity, resp.
originály dokladů či úředně ověřených kopií o nich, musí uchazeč doložit společně s přihláškou
ke studiu.

Článek 3
Podmínky pro přijetí uchazečů z vybraných VOŠ a účastníků CŽV na EF JU
a) Účastníci celoživotního vzdělávání na Ekonomické fakultě, hlásící se ke studiu ve shodném
bakalářském studijním programu a oboru, ve kterém absolvují dlouhodobý program
celoživotního vzdělávání, budou posuzováni stejným způsobem jako uchazeči hlásící se ze
střední školy do limitu stanoveného pro tuto kategorii uchazečů. Děkan může ke studiu
přijmout výše zmíněné účastníky celoživotního vzdělávání, kteří dosáhnou za zimní semestr
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akademického roku 2013/2014 studijního průměru do 1,80 včetně a současně získají za tento
semestr min. 20 kreditů, bez nutnosti posuzování jejich studijního průměru ze střední školy.
b) V případě vybraných VOŠ, se kterými má EF JU podepsánu smlouvu o spolupráci a jejichž
absolventi se hlásí ke studiu v bakalářských studijních programech, bude o pořadí uchazeče
rozhodovat jeho studijní průměr z vyšší odborné školy, bez absolutoria. Do průměru budou
započítávány i klasifikované zápočty. Průměrný prospěch bude hodnocen bodově při využití
100 bodového systému (průměr 1,00 – 100 bodů, průměr 3,00 – 0 bodů). U uchazečů končících
studium absolutoriem v daném školním roce se průměr počítá za 1. pololetí aktuálního
školního roku a dva jemu bezprostředně předcházející roky studia. U ostatních uchazečů o
studium je průměr počítán za poslední 3 ročníky studia.
Jedná se o absolventy vyššího odborného studia následujících škol:
 Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické České Budějovice,
 Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu, České Budějovice,
 Obchodní akademie, Vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky Karlovy Vary,
 Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické v Táboře,
 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, České Budějovice.

Článek 4
Hodnotící a přijímací komise
a)
b)

c)

Vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek provádí hodnotící komise jmenované pro každý
studijní obor.
Vyhodnocení
celkových
výsledků
přijímacího
řízení
každého
uchazeče
o studium provádí přijímací komise, složené z předsedy a dvou členů a jmenované pro každý
studijní obor a formu studia.
Hlavní přijímací komise jmenovaná děkanem zpracovává návrh děkana o přijetí.

Článek 5
Podmínky pro přijetí ke studiu
Ke studiu může být přijat uchazeč, který současně splní všechny tyto podmínky:
a)

Uchazeč o studium v bakalářském studijním programu doloží úspěšné vykonání maturity
originálem maturitního vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopií. Uchazeči, kteří již
ukončili středoškolské vzdělání, jsou povinni tento doklad doložit společně s přihláškou.
Uchazeči, kteří jsou v posledním ročníku středoškolského studia, jsou povinni předložit
maturitní vysvědčení nejpozději v den zápisu ke studiu.

b)

V případě absolutoria zahraniční střední školy předloží uchazeč o studium bakalářských
studijních programů vyučovaných v českém jazyce následující dokumenty:
 originál nebo úředně ověřený opis vysvědčení/prospěchu za všechny ročníky
středoškolského studia v souladu se systémem středoškolského vzdělávání dané země
(popř. prospěch ze studia za všechny ročníky středoškolského studia potvrzený střední
školou, na jehož základě bude ověřen jeho studijní průměr ze studia na střední škole).
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Tento dokument/tyto dokumenty musí být v případě, že jsou vydány ve státech, v nichž
neplatí Úmluva o Apostile, ani nebylo sjednáno osvobození od ověřování ve dvoustranné
mezinárodní smlouvě o právní pomoci, opatřeny doložkou o tzv. superlegalizaci. V případě,
že tyto dokumenty jsou vydány ve státech, v nichž platí Úmluva o Apostile, musí být
opatřeny touto tzv. Apostilou. Uvedené dokumenty, včetně Apostily či doložky o
superlegalizaci musí být přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem a tento překlad
musí být předložen v originále či úředně ověřené kopii spolu s originálem nebo úředně
ověřeným opisem vysvědčení/prospěchu za všechny ročníky středoškolského studia;
 originál nebo úředně ověřený opis dokladu o úspěšném ukončení středoškolského vzdělání
s maturitou. Uchazeči, kteří již ukončili středoškolské vzdělání, jsou povinni tento doklad
doložit společně s přihláškou. Uchazeči, kteří jsou v posledním ročníku středoškolského
studia, jsou povinni předložit maturitní vysvědčení nejpozději v den zápisu ke studiu.).
Tento dokument musí být v případě, že je vydán ve státě, v němž neplatí Úmluva o Apostile,
ani nebylo sjednáno osvobození od ověřování ve dvoustranné mezinárodní smlouvě o
právní pomoci, opatřen doložkou o tzv. superlegalizaci. V případě, že tento dokument je
vydán ve státě, v němž platí Úmluva o Apostile, musí být opatřen touto tzv. Apostilou.
Uvedený dokument, včetně Apostily či doložky o superlegalizaci musí být přeložen do
českého jazyka soudním tlumočníkem a tento překlad musí být předložen v originále či
úředně ověřené kopii spolu s originálem nebo úředně ověřeným opisem dokladu o
úspěšném ukončení středoškolského studia s maturitou;

originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o uznání úplného středního nebo úplného
středního odborného vzdělání vyžadovaného zákonem k přijetí do daného typu studijního
programu – rozhodnutí o nostrifikaci a nostrifikační doložku;

originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšně složené zkoušce z českého jazyka
na některé k tomu akreditované instituci na úrovni B1 Společného evropského referenčního
rámce (SERR).
Tyto doklady tvoří povinnou přílohu přihlášky.

Článek 6
Hodnocení způsobilosti uchazeče ke studiu
a) Pořadí uchazečů o studium v bakalářských studijních programech bude vypočteno primárně na
základě průměrného prospěchu z 1. pololetí aktuálního školního roku, v němž je přijímací
řízení konáno, a výročních (vysvědčení z konce školního roku) vysvědčení třech jemu
bezprostředně předcházejících roků studia u aktuálně maturujících uchazečů, a z výročních
vysvědčení posledních čtyř roků studia u všech ostatních uchazečů. Průměrný prospěch bude
hodnocen bodově při využití 100 bodového systému (průměrný prospěch 1,00 = 100 bodů,
průměrný prospěch 3,00 = 0 bodů).
b) Uchazečům o studium v bakalářských studijních oborech může přijímací komise, po zvážení
relevantnosti pro studium ve vybraném studijním oboru, za řádně doložené a úspěšně
absolvované aktivity nad rámec běžného studia střední školy (viz část B 1.) přiznat v součtu až
20 bodů (zkouška z cizího jazyka na úrovni B2 – max 5 bodů, zkouška z cizího jazyka na úrovni
C1 či C2 – max 10 bodů, mezinárodní olympiády – 10 max bodů, ostatní doložené aktivity dle
rozhodnutí přijímací komise).
c) Uchazečům o studium v bakalářských studijních oborech může přijímací komise přiznat bodové
ohodnocení vypočtené na základě průměrného percentilu dosaženého v základní variantě
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národní srovnávací zkoušky (SCIO) z obecných studijních předpokladů (OSP). Uchazeči, kteří
získali v národní srovnávací zkoušce z obecných studijních předpokladů průměrný 50%-ní
percentil a vyšší, může komise přiznat až 50 bodů, a to takto:
Percentil
50,0 – 59,9
60,0 – 69,9
70,0 – 79,9
80,0 – 89,9
90,0 – 100

body
10
20
30
40
50

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU
V NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH
Článek 1
Přihlášky ke studiu
a) Termín pro podání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a
oborech: do 31. března 2014.
Přihlášky ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a oborech lze podat
pouze formou elektronické přihlášky dostupné z www:
http://www.jcu.cz/information_for/education/e_prihl_info_reg.
b) Má-li přihláška formální nedostatky, neobsahuje-li předepsané náležitosti, trpí-li jinými vadami
nebo nejsou-li k ní přiloženy požadované přílohy, fakulta vyzve uchazeče k odstranění vad a
poskytne k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní,
nesplnil základní podmínku pro přijetí a taková přihláška nebude považována za podanou.
c) Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu (do 31. 3. 2014) a určenou formou (složenkou
nebo doloženým bankovním převodem) poplatek stanovený podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 13
odst. 3 statutu (dále jen poplatek spojený s přijímacím řízením), nesplnil základní podmínku pro
přijetí. V případě, že uchazeč ani po vyzvání fakultou nedodá přihlášku se všemi náležitostmi a
požadovanými přílohami, nebude tento poplatek uchazeči vrácen.

Článek 2
Navazující magisterské studijní programy a obory – pořadí uchazečů
a) Přijímací zkoušky jsou ve formě testů na počítači konaných ve stanoveném termínu
v prostorách Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro navazující
studijní obory ve studijních programech:
Ekonomika a management:
 Obchodní podnikání: z obchodního podnikání a ekonomie.
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 Účetnictví a finanční řízení podniku: z ekonomie, financí podniku, účetnictví a daňového
systému
 Strukturální politika EU a rozvoj venkova: z ekonomie, z regionálního projektování a
managementu.
 Řízení a ekonomika podniku: z ekonomie, z řízení podniku.
Systémové řízení a informatika:
 Ekonomická informatika: z informačních systémů, z anglického jazyka.
b) Do bodového hodnocení uchazeče může být zahrnuta i další činnost uchazeče v souladu se
zaměřením vybraného studijního oboru (státní jazykové zkoušky, jazykové certifikáty, úspěšná
účast v celostátních a mezinárodních soutěžích či grantových projektech a další).
c) Tyto aktivity, resp. originály dokladů či úředně ověřených kopií o nich, musí uchazeč doložit
společně s přihláškou ke studiu.
d) Požadované znalosti z předmětů přijímací zkoušky pro navazující magisterské studijní obory
vymezují tematické okruhy pro přijímací zkoušky z jednotlivých předmětů uvedených v příloze
(příloha č. 1).

Článek 3
Studijní programy a obory – podmínky pro přijetí uchazečů z vybraných VOŠ a účastníků CŽV na
EF JU či uchazečů na EF JU v minulosti studujících
a)

Děkan fakulty může zcela nebo zčásti prominout přijímací zkoušku uchazečům, kteří již na
Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studovali ve stejném nebo
příbuzném studijním programu se shodnými předměty přijímací zkoušky a ukončili studium
z jiných důvodů než pro nedostatečný prospěch nebo v důsledku disciplinárního řízení, jehož
výsledek byl vyloučení studenta ze studia. Žádost o prominutí přijímací zkoušky musí být
podána současně s přihláškou ke studiu. Na žádosti podané po termínu 31. 3. 2014 nebude
brán zřetel.

b)

U absolventů bakalářského studia na Ekonomické fakultě hlásících se do navazujícího
magisterského studia téhož oboru:
z bakalářského studijního oboru Obchodní podnikání do studijního průměru 1,8;
z bakalářského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku do studijního průměru
1,8;
z bakalářského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku do studijního průměru 1,8;
může děkan prominout přijímací zkoušku.

c)

U absolventů bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa, studijního
oboru Strukturální politika EU pro veřejnou správu může děkan prominout přijímací zkoušku
uchazečům hlásícím se do navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a
management, studijního oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova do studijního
průměru 1,8.

d)

U absolventů bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika,
studijního oboru Ekonomická informatika či bakalářského studijního programu Aplikovaná
matematika, studijního oboru Finanční a pojistná matematika může děkan prominout
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přijímací zkoušku uchazečům hlásícím se do navazujícího magisterského studijního programu
Systémové inženýrství a informatika, studijního oboru Ekonomická informatika do studijního
průměru 1,8.
e)

O prominutí přijímací zkoušky z prospěchových důvodů (dosažení výše zmíněného studijního
průměru 1,8) uchazeči písemně nežádají. Pokud děkan rozhodne o prominutí přijímací
zkoušky z prospěchových důvodů, budou uchazeči informováni písemně v dostatečném
předstihu před termínem konání přijímací zkoušky.

f)

U účastníků celoživotního vzdělávání na Ekonomické fakultě, hlásících se ke studiu ve
shodném navazujícím magisterském studijním programu a oboru, ve kterém absolvují
dlouhodobý program celoživotního vzdělávání, může děkan prominout přijímací zkoušku,
pokud absolvují všechny předměty studijního plánu celoživotního vzdělávání za akademický
rok 2013/2014 do průměru 1,8.

Článek 4
Termíny přijímací zkoušky
a) Termín konání přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní programy:
9. 6. − 13. 6. 2014.
b) Náhradní termín konání přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní programy:
19. 6. 2014.
c) Náhradní termín je určen pouze těm uchazečům, kteří se nemohli dostavit na řádný termín ze
závažných zdravotních důvodů (doložených potvrzením od lékaře) nebo pro státní závěrečné
zkoušky, a požádají-li o umožnění účasti na tomto náhradním termínu nejpozději do 5 dnů po
konání řádného termínu.
d) Konkrétní termín konání přijímací zkoušky podle zvoleného studijního oboru a formy studia je
sdělen každému uchazeči o studium spolu s dalšími informacemi o přijímací zkoušce písemně
v souvislosti s potvrzením přijetí přihlášky ke studiu.

Článek 5
Hodnotící a přijímací komise
a) Vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek provádí hodnotící komise jmenované pro každý
studijní obor.
b) Vyhodnocení celkových výsledků přijímacího řízení každého uchazeče
o studium provádí přijímací komise, složené z předsedy a dvou členů a jmenované pro každý
studijní obor a formu studia.
c) Hlavní přijímací komise jmenovaná děkanem zpracovává návrh děkana o přijetí.
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Článek 6
Minimální počet bodů pro předměty přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních
programů a oborů
Minimální počet bodů pro předměty
oborů je stanoven takto:
studijní obor
Obchodní podnikání
Řízení a ekonomika podniku
Strukturální politika EU a rozvoj
venkova
Účetnictví a finanční řízení podniku
Ekonomická informatika

přijímací zkoušky u navazujících magisterských studijních
předmět přijímací zkoušky/minimální počet bodů
Obchodní podnikání/50
Ekonomie/50
Řízení podniku/50
Ekonomie/50
Regionální projektování a
Ekonomie/50
management/50
Finance podniku, účetnictví a daňový
Ekonomie/50
systém/50
Informační systémy/50
Anglický jazyk/50

Stanovený minimální počet bodů je limitem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky z daného
předmětu u příslušného studijního oboru.

Článek 7
Podmínky pro přijetí ke studiu
a)

Pro studium v navazujícím magisterském studijním programu uchazeč doloží úspěšné
vykonání státní závěrečné zkoušky a udělení titulu bakalář originálem nebo úředně ověřenou
kopií vysvědčení, resp. dodatku diplomu, a originálem nebo úředně ověřenou kopií diplomu
nebo potvrzení příslušné vysoké školy, kterou absolvoval.
Tyto doklady tvoří nedílnou součást uchazečem podávané přihlášky. U uchazečů končících
bakalářské studium státní závěrečnou zkouškou v daném akademickém roce musí být
doloženy nejpozději v den zápisu, u ostatních společně s přihláškou.

b)

Podmínky pro přijímání do navazujícího magisterského studia:
 obor Obchodní podnikání: absolvent bakalářského studia ekonomického a manažerského
zaměření;
 obor Účetnictví a finanční řízení podniku: absolvent bakalářského studia ekonomického
zaměření;
 obor Strukturální politika EU a rozvoj venkova: bakalářského studia ekonomického,
hospodářsko-správního a manažerského zaměření;
 obor Řízení a ekonomika podniku: absolvent bakalářského studia ekonomického
zaměření;
 obor Ekonomická informatika: absolvent bakalářského studia ekonomického,
informatického či matematického zaměření.

c)

Děkan Ekonomické fakulty může na základě objektivních faktů vyplývajících z přihlášky
posoudit přihlášku ke studiu uchazeče do navazujícího magisterského studia, který je
absolventem jiného, než ekonomicky zaměřeného bakalářského studijního programu, a jeho
přihlášku ke studiu do přijímacího řízení zařadit, resp. povolit jeho přijetí do prvního ročníku.
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d)

V případě absolutoria zahraniční vysoké školy předloží uchazeč originál či úředně ověřenou
kopii dokumentu o státní závěrečné zkoušce rovnocenné udělení bakalářského titulu na
vysoké škole v České republice, včetně její nostrifikace (v případě, že to nostrifikační
dokument požaduje, doloží uchazeč i originál či úředně ověřenou kopii diplomu). Všechny
dokumenty vydané v jiném státě s výjimkou Slovenské republiky musí být v případě, že jsou
vydány ve státech, v nichž neplatí Úmluva o Apostile, ani nebylo sjednáno osvobození od
ověřování ve dvoustranné mezinárodní smlouvě o právní pomoci, opatřeny doložkou o tzv.
superlegalizaci. V případě, že tyto dokumenty jsou vydány ve státech, v nichž platí Úmluva o
Apostile, musí být opatřeny touto tzv. Apostilou. Uvedené dokumenty, včetně Apostily či
doložky o superlegalizaci musí být přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem a tento
překlad musí být předložen v originále či úředně ověřené kopii spolu s originálem či úředně
ověřenou kopií dokladu o absolutoriu zahraniční vysoké školy.

Článek 8
Hodnocení způsobilosti uchazeče ke studiu
a) Uchazeč o studium v navazujících magisterských studijních programech úspěšně absolvuje
zkoušku ze všech předmětů přijímací zkoušky stanovených pro zvolený studijní obor, pokud mu
přijímací zkouška zčásti či zcela nebyla prominuta na základě pravidel stanovených tímto
opatřením děkana. Zkoušky z jednotlivých předmětů přijímací zkoušky absolvují uchazeči
formou testů na počítači, konaných ve stanoveném termínu v prostorách Ekonomické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
b) Výsledky z každé části přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia, tj. z každého
předmětu, se hodnotí bodově při využití 100 bodového systému. Pro každý předmět je
stanovena minimální hranice v počtu bodů. Při nesplnění stanovené minimální hranice
z jakéhokoliv předmětu přijímací zkoušky není splněna podmínka úspěšnosti zkoušky - viz bod
a).
c) Uchazečům o studium v navazujících magisterských studijních oborech může přijímací komise,
po zvážení relevantnosti pro studium ve vybraném studijním oboru, za řádně doložené a
úspěšně absolvované aktivity nad rámec běžného studia (viz část B 2.) přiznat v součtu až 20
bodů (zkouška z cizího jazyka na úrovni B2 – max 5 bodů, zkouška z cizího jazyka na úrovni C1 či
C2 – max 10 bodů, mezinárodní olympiády – max 10 bodů, ostatní doložené aktivity dle
rozhodnutí přijímací komise).
d) Na základě výsledků přijímacího řízení se uchazeč umístí v pořadí úspěšných uchazečů tak, že je
v intervalu stanoveného počtu přijímaných studentů. Předpokládané počty přijímaných
studentů tvoří přílohu (příloha č. 2) tohoto opatření děkana. Pořadí uchazečů pro jednotlivé
studijní obory jsou veřejně přístupná v budově fakulty.
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SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
a) Podle § 50 odst. 6 zákona má uchazeč právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam
pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu na studijním oddělení fakulty ve dnech 7. 7. a 8. 7. 2014
v době od 8 hod do 10 hod.
b) Přijímací řízení je zahájeno okamžikem podání přihlášky, byla-li podána včas ve lhůtě bez vad a
nedostatků se všemi požadovanými přílohami a současně byl zaplacen ve stanovené lhůtě
poplatek spojený s přijímacím řízením. V případě, že případné vady či nedostatky přihlášky
budou uchazečem odstraněny ve stanovené lhůtě, bude k podané přihlášce přihlíženo, jako by
byla podaná včas, bez vad a nedostatků. Po proběhlém přijímacím řízení bude všem
uchazečům doručeno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.
c) Informace o procesu registrace přihlášky a výsledcích přijímacího řízení si mohou uchazeči
kontrolovat prostřednictvím webovského portálu informačního systému studijní agendy STAG:
https://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/prijimaci-rizeni.jsp.
d) V případě, že nebude uchazeč přijat z kapacitních důvodů a zašle vyplněný formulář Potvrzení
trvání zájmu o studium na EF JU, bude zařazen do seznamu uchazečů o případně uvolněná
místa. Do seznamu budou zařazeni ti, kteří potvrdí svůj zájem písemně, a to nejpozději do
30. června 2014 u uchazečů o studium v bakalářských studijních oborech a nejpozději do
25. července 2014 u uchazečů o studium v navazujících magisterských studijních oborech.
e) Uchazeč může požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji
předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí děkana, které bylo vydáno v rozporu se
zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1
a 3 zákona. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí rektora je konečné,
uchazeč tudíž nemůže být přijat ani v případě zaslaného formuláře Potvrzení trvání zájmu o
studium na EF JU.
Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomické fakultě projednal a schválil Akademický senát
Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 31. října 2013.

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
děkan Ekonomické fakulty

Přílohy:
Příloha č. 1: Tematické okruhy pro příjímací zkoušky do navazujících magisterských studijních
oborů
Příloha č. 2: Předpokládané počty přijímaných studentů pro akademický rok 2014/2015
Příloha č. 3: Důležité termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015
Příloha č. 4: SCIO testy
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Příloha č. 1
Příloha opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
“Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2014/2015”

TEMATICKÉ OKRUHY PRO PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍCH
MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ
Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z EKONOMIE
Přijímací zkouška z Ekonomie je ve formě testu na počítačích, který se uskuteční ve stanoveném
termínu v prostorách EF JU. V 60-ti minutách odpovídá uchazeč na každou z 20-ti testových otázek
zatržením právě jedné z pěti nabídnutých odpovědí.
Nejsou povoleny žádné pomůcky!
Obsah testu respektuje standardní rozsah výuky ekonomie v bakalářském stupni studia
ekonomických studijních programů.
Tématické okruhy
1. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY. Individuální a tržní poptávka. Poptávková
křivka. Pohyb a posun křivky a pohyb a posun po křivce. Užitek. Přebytek spotřebitele.
Indiferenční analýza. Elasticita poptávky.
2. CHOVÁNÍ FIREM A FORMOVÁNÍ NABÍDKY. Individuální a tržní nabídka. Nabídková křivka.
Pohyb a posun křivky nabídky a pohyb a posun po křivce nabídky. Produkční funkce. Náklady,
příjmy a zisk. Přebytek výrobce.
3. VÝROBNÍ FAKTORY. Vlastnictví výrobních faktorů. Nabídka výrobních faktorů a poptávka po
výrobních faktorech. Cena výrobních faktorů. Trh práce. Trh půdy. Trh kapitálu. Lidský kapitál
4. KONKURENCE. Dokonalá a nedokonalá konkurence. Firma v podmínkách monopolu, oligopolu
a monopolisitcké konkurence. Analýza firmy v podmínkách dokonalé konkurence.
5. DŮCHODY A BOHATSTVÍ. Primární rozdělování. Přerozdělování. Nerovnosti v důchodech a
jejich měření.
6. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A AGREGÁTNÍ POPTÁVKA. Makroekonomická rovnováha. Spotřeba a
investice. Teorie multiplikátoru a akcelerátoru.
7. MĚŘENÍ VÝKONNOSTI EKONOMIKY. HDP, HNP, hrubý obrat, meziprodukt, přidaná hodnota.
Metody výpočtu HDP. Nedostatky měření HDP v systému národního účetnictví. Agregáty
odvozené z HDP, HNP. Hospodářský (podnikatelský) cyklus.
8. ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ CÍLE A PROMĚNNÉ. Ekonomický růst. Ceny. Zaměstnanost a
nezaměstnanost. Platební bilance.
9. FISKÁLNÍ POLITIKA. Státní rozpočet. Veřejné rozpočty. Nástroje fiskální politiky. Efekty fiskální
politiky. Rozpočtová salda, jejich charakter a řešení. Cíle fiskální politiky.
10. PENÍZE. Funkce peněz. Význam peněžní směny. Peněžní agregáty.
11. MONETÁRNÍ POLITIKA. Cíle monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Bankovní
soustava (systém). Peněžní multiplikátor. Trh peněz a finanční trhy.Výnosnost cenných papírů.
12. VNĚJŠÍ OBCHODNÍ A MĚNOVÁ POLITIKA. Mezinárodní dělba práce. Mezinárodní směna.
Komparativní výhody. Měnový kurz.
Literatura
Mankiw, N.G.: Zásady ekonomie. Praha, Grada 1999, ISBN 80-7169-891-1
Holman, R.: Ekonomie. Praha, C.H. Beck, 1999
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Hladký, J. - Leitmanová, I.: Mikroekonomie I. České Budějovice, ZF JU, 1997
Hladký, J. - Leitmanová, I.: Makroekonomie I. České Budějovice, ZF JU, 1997
Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z ŘÍZENÍ PODNIKU
Přijímací zkouška z Řízení podniku je ve formě testu na počítačích, který se uskuteční ve
stanoveném termínu v prostorách EF JU. V 60-ti minutách odpovídá uchazeč na každou z 20-ti
testových otázek zatržením jediné z pěti nabídnutých odpovědí.
Nejsou povoleny žádné pomůcky!
Obsah testu respektuje standardní rozsah výuky předmětů Management a Operační management
v bakalářském stupni studia studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru
Řízení a ekonomika podniku.
Tematické okruhy:
1. Podstata managementu
Vymezení základních pojmů. Definice managementu. Manažerské funkce a role. Vlastnosti a
dovednosti manažera. Koncepce 7S. Koncept procesního managementu. Dopady procesního
managementu na organizace. Komponenty organizace a jejich vzájemné vazby.
2. Strategické řízení
Pojetí strategického řízení, vize, poslání, cíle, strategie a její typy, analýzy vnitřního a vnějšího
prostředí podniku, formulace a implementace strategie.
3. Plánování
Pojetí plánování, struktura plánovacího procesu, plány a typy plánů. Charakteristika cílů,
hierarchie cílů v podniku, přístupy k formulování cílů, řízení podle cílů, princip SMART. Time
management.
4. Struktura organizace
Význam a funkce organizačního uspořádání podniku, organizační struktura, její typy, systém
OSCAR, rozpětí řízení, proces delegování v podniku, faktory ovlivňující organizační strukturu,
organizační normy.
5. Vedení lidí a týmů
Metody a styly vedení, teoretické přístupy ke stylu manažerské práce, vůdcovství, moc, týmová
práce, participace na řízení.
6. Teorie pracovní motivace
Motivace pracovního jednání, teorie pracovní motivace, překážky a problémy v motivačním
procesu, stimulace, manipulace.
7. Rozhodování
Teorie rozhodování. Rozhodovací proces. Subjektivní a objektivní metody rozhodování.
Manažerská rozhodovací analýza. typy rozhodovacích procesů, riziko rozhodování, prvky
rozhodování, Brainstorming.
8. Komunikace
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Pojem komunikace, model komunikačního procesu, formy a způsoby komunikace, formální a
neformální komunikace, směry komunikace v organizaci, bariéry komunikace a způsoby jejich
odstranění. Prezentování.

9. Podniková kultura, lidé a jejich role v organizaci
Vymezení pojmu podniková kultura, prvky a úrovně podnikové kultury, typologie podnikové
kultury, tvorba a postup změny podnikové kultury. Význam lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů.
Personální činnosti.
10. Kontrolování
Pojetí a funkce kontroly, fáze kontrolního procesu, druhy a formy kontrolních procesů, vnitřní
kontrolní systém, audit, controlling.
11. Výrobní systém
Výroba, výrobní proces, pracovní proces, výrobní strategie, druhy výrob.
12. Normativní základna podniku a její význam pro řízení
Technické normy, technickohospodářské normy, organizační normy. Normy času a členění
času směny.
13. Dělba a organizace práce
Význam a druhy dělby práce, tendence a nové způsoby organizování práce.
14. Pracoviště
Druhy pracovišť podle procesu - pevné, procesní, buňkové, výrobkové.
15. Štíhlá výroba a hlavní metody používané při jejím uplatňování
Tlačný a tažný princip, Just-in-time, Kanban.
Literatura:
DONNELLY, J. H., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M. Management. Praha: Grada, 1997, 824 s. ISBN
978-80-7169-422-9.
VEBER, J. a kol. Management – základy – moderní manažerské přístupy – výkonnost a prosperita.
Praha: Management press, 2009, 736 s. ISBN 978-80-7261-200-0.
VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press.
2009, 324 s. ISBN 978-80-7261-197-3.
TRUNEČEK, J.a kol. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha: Professional Publishing, 2004,
312 s. ISBN 80-86419-67-3.
ROLÍNEK, L. a kol. Teorie a praxe managementu (vybrané kapitoly). České Budějovice: ZF JU v
Českých Budějovicích, 2003, 95 s. ISBN 80-7040-613-5.
VANĚČEK, D., FRIEBEL, L., ŠTÍPEK, V. Operační management. České Budějovice: EF JU v Č.
Budějovicích, 2010, 261 s. ISBN 978-80-7394-196-3.
TOMEK, G., VÁVROVÁ,V. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing, 2007, 384 s. ISBN 97880-247-1479-0.
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Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z předmětu
FINANCE PODNIKU A Z ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉHO SYSTÉMU
Přijímací zkouška z Financí podniku a účetnictví je ve formě testu na počítačích, který se uskuteční
ve stanoveném termínu v prostorách EF JU. V 60-ti minutách odpovídá uchazeč na každou ze
stanovených testových otázek.
Obsah testu respektuje standardní rozsah výuky financí, účetnictví a daňového systému v
bakalářském stupni studia ekonomických studijních programů.
Požadavky:
- směrná účtová osnova (dodána)
- kalkulačky (k dispozici na počítačích)

Tematické okruhy - finance podniku:
1.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ: úrok jednoduchý a složitý, rentový a anuitní počet,
současná a budoucí hodnota anuity, současná hodnota perpetuity.

2.

MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU: faktory na tyto struktury působící
a možnosti jejich ovlivnění, vliv právní formy podnikání.

3.

FINANČNÍ ANALÝZA: Předmět finanční analýzy; uživatelé finanční analýzy; cíle a
oblasti finanční analýzy; informační zdroje; techniky a metody finanční analýzy.

4.

FINANČNÍ ANALÝZA: Analýza výkonnosti (analýza rentability a aktivity).

5.

FINANČNÍ ANALÝZA: Analýza finanční pozice (analýza likvidity, zadluženosti,
peněžních fondů).

6.

FINANČNÍ ANALÝZA: Analýza tržní efektivity.

7.

FINANČNÍ ANALÝZA: Analýza finanční situace na bázi peněžních toků.

8.

FINANČNÍ ANALÝZA: Vývoj finanční situace (analýza trendů).

9.

FINANČNÍ ANALÝZA: Predikce finanční tísně; bonita a finanční zdraví. (Altmanův
index, Indexy IN95, IN99, IN01, apod.).

10. FINANČNÍ ANALÝZA: Finanční plánování (dlouhodobý a krátkodobý finanční plán,
finanční politika).
11. FINANČNÍ ANALÝZA: DuPontovo schéma a analýza změn rentability pomocí
pyramidálních rozkladů, ukazatele EVA a MVA.
12. CASH FLOW: výpočet, výkaz, využití.
13. OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ – ZÁSOBY: charakteristika, stanovení jejich potřebné
výše, optimalizační modely, metody oceňování zásob.
14. OBĚŽNÝ MAJETEK – POHLEDÁVKY: charakteristika pohledávek, zajišťovací prostředky,
platební a finanční instrumenty, metody placení (pomocí jiného zboží, platba
v hotovosti, pomocí směnky, bankovním převodem, pomocí dokumentárního inkasa,
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pomocí dokumentárního akreditivu, platebním příslibem, faktoring, forfaiting,
směnky), vymáhání pohledávek.
15. OBĚŽNÝ MAJETEK – PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY: modely řízení peněžních prostředků
(Baumolův a Miller Orrův model), přímé řízení peněžních prostředku, krátkodobý
finanční plán.
16. ZDROJE KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ: obchodní, krátkodobé bankovní a směnečné
úvěry (revolvingový, lombardní, kontokorentní, eskontní, negociační, akceptační,
avalový a ramboursní).
17. ZDROJE DLOUHODOBÉHO FINANCOVÁNÍ - INTERNÍ ZDROJE: zisk (charakteristika jako
zdroje, rozdělení zisku, dividendová politika, vliv právní formy na rozdělování
výsledku hospodaření), odpisy (charakteristika, metody odepisování).
18. ZDROJE DLOUHODOBÉHO FINANCOVÁNÍ - EXTERNÍ ZDROJE: kmenové a prioritní
akcie, dlouhodobé bankovní úvěry, obligace, projektové financování, leasing,
dlouhodobé obchodní úvěry, zahraniční financování, ostatní dlouhodobé nebankovní
zdroje.
19. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC: identifikace kapitálových příjmů a výdajů, čistá
současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti, nákladové metody,
metody založené na objemu zisku, výběr způsobu a zdroje financování.
20. ANALÝZA RIZIKA A JEHO MĚŘENÍ: měření a členění rizika, ochrana proti rizikům, vztah
mezi rizikem a výnosností investice, výpočet požadované úrokové míry, model
oceňování kapitálových aktiv, CAPM vzorec, ohodnocení akcií a cenných papírů,
aplikace rizika v investičním rozhodování.
21. CENNÉ PAPÍRY: Reálné a finanční investice. Instrumenty na finančním trhu. Základní
typologie cenných papírů, možné druhy, podoby, formy a klasifikace CP (podle
ztělesněného práva, emitenta, charakteru příjmu, obchodovatelnosti atd.), právní
úprava CP v ČR.
22. DLOUHODOBÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY: Druhy dlouhodobých dluhových cenných
papírů, jejich charakteristika, právní úprava dluhopisů, klasifikace dluhopisů (dle
výnosu, podle práva emitenta, podle práva držitele, podle emitenta, podle doby
splatnosti), prospekt dluhopisů, podmínky emise, rating dluhopisů, výhody a
nevýhody dluhopisů. Dluhopisy veřejného sektoru, bankovní dluhopisy, dluhopisy
korporací. Dluhopisy s pevným, proměnným, a nulovým zúročením, dluhopisy s
odloženou kupónovou platbou, indexované dluhopisy, hypoteční zástavní listy,
komunální dluhopisy, vyměnitelné (konvertibilní) dluhopisy, prioritní dluhopisy,
podřízené dluhopisy, opční dluhopisy, vypověditelné dluhopisy, prašivé dluhopisy,
vypověditelné dluhopisy, naturální dluhopisy.
23. KRÁTKODOBÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY: Druhy krátkodobých dluhových cenných
papírů, státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, komerční papíry.
Charakteristika krátkodobých dluhových CP, rating.
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24. CENA A RIZIKO DLUHOPISU: (hrubá, čistá), alikvotní úrok, výnosnost dluhopisu, druhy
rizik spojených s dluhopisem, durace, konvexita, imunizace, výnosové křivky (spotová
a forwardová výnosová křivka), teorie výnosových křivek.
25. SMĚNKY: Náležitosti směnky, právní úprava, směnečná a šekovní způsobilost,
směnečně a šekově-právní úkony. Druhy směnky – směnka vlastní a cizí, účastníci
směnečných vztahů, problematika splatnosti, převody směnečných práv a závazků,
splnění směnečné platební povinnosti, směnečný postih, směnečný protest,
blankosměnka, směnka domicilovaná.
26. ŠEK: Náležitosti šeku, účastníci šekových vztahů a jejich možná redukce, šek
domicilovaný a blankošek, převody šeku, šekový postih, šekový protest.
27. AKCIE: Druhy akcií (kmenové, prioritní, zaměstnanecké), podoby akcií (akcie listinné a
zaknihované) a formy akcií (akcie na doručitele, akcie na jméno), vlastní akcie, zatímní
listy, poukázky na akcie. Práva spojená s držbou akcie, Výhody a nevýhody emise
akcie. Výhody a nevýhody držby akcií. Organizace a orgány akciové společnosti.
Dividendy (formy a způsoby vyplácení). Faktory ovlivňující tržní hodnotu akcií. CP
související s akcií - opční list, zástavní list, poukázka na akcii.
28. CENA AKCIE: vnitřní cena akcie, výnosnost akcie (ex-post, ex-ante), riziko akcie (expost, ex-ante) diverzifikace rizika, analýza portfolia.
29. FINANČNÍ DERIVÁTY: Princip termínových kontraktů, druhy finančních derivátů,
charakteristika jednotlivých finančních derivátů. Výhody a nevýhody jednotlivých
derivátů.
30. FORVARD: Základní charakteristika kontraktu, pozice v kontraktu, členění forwardu
dle podkladového aktiva (FRA, forvard na akcie, komodity, …), cena forwardového
kontraktu, vypořádání kontraktu.
31. FUTURES: Základní charakteristika kontraktu, pozice v kontraktu, členění futures dle
podkladového aktiva (úrokové futures, akciové futures, komoditní futures, ...), cena
futures, vypořádání kontraktu, zúčtovací středisko.
32. OPCE: Základní charakteristika kontraktu, pozice v kontraktu, druhy obcí (kupní,
prodejní, evropská, americká), vnitřní a časová hodnota obce, vypořádání opce.
33. SWAPY: Základní charakteristika kontraktu, členění swapů.
Doporučená literatura – finance podniku:
GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress,
2009. ISBN 978-80-86929-26-2.
MAREK, P.: STUDIJNÍ PRŮVODCE FINANCEMI PODNIKU, 2 VYDÁNÍ, PRAHA: EKOPRESS,
2009, S 634. ISBN 978-80-86929-49-1
VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2. vyd. Praha: ASPI. 2011. 780 s. ISBN 97880-7357-647-9
REJNUŠ, O. Cenné papíry a burzy. Brno: CERM, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-214-3805-7
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Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Tematické okruhy – Účetnictví a daňový systém
Část Účetnictví:
1. ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ JAKO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU.
Pojem, význam a funkce účetnictví. Předmět účetnictví. Účetní soustavy. Obecné
zásady účetnictví. Uživatelé účetnictví. Právní úprava účetnictví. Účet - podstata,
funkce. Druhy účtů. Účtová osnova. Účetní zápisy (podvojnost a souvztažnost).
Nástroje průkaznosti účetnictví. Účetní knihy. Inventarizace majetku a závazků.
Majetek podniku a jeho zdroje - aktiva a pasiva.
2. DLOUHODOBÝ MAJETEK (HMOTNÝ, NEHMOTNÝ, FINANČNÍ).
Obsahové vymezení a členění dlouhodobých aktiv. Principy a konkrétní varianty
ocenění, vyjádření rizika znehodnocení. Opotřebení a amortizace a varianty jeho
zobrazení. Opravné položky. Leasing a jeho účetní pohled. Principy a ocenění cenných
papírů k uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni, vyjádření přecenění v
účetnictví. Tvorba a zachycení kursových rozdílů u peněžních prostředků.
3. ZÚČTOVACÍ VZTAHY - POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY.
Obsahové vymezení a členění pohledávek a závazků, jejich oceňování. Pohledávky,
závazky z obchodních vztahů, v cizí měně - kursové rozdíly. Výše pohledávek, opravné
položky a odpis pohledávek - varianty jejího promítnutí dle účetních i daňových
předpisů. Zúčtování se zaměstnanci, institucemi a společníky se statutem
zaměstnanci. Daňová soustava České republiky a její vztah k účetnictví - daně a
dotace Účtová skupina 35 a 36.
4. ZÁSOBY.
Obsahové vymezení a členění zásob. Principy a konkrétní varianty ocenění zásob,
metody evidence zásob, účtování zásob.
5. VLASTNÍ KAPITÁL A CIZÍ KAPITÁL.
Obsahové vymezení a jeho struktura. Základní kapitál a jeho tvorba. Možnosti
zvyšování a snižování základního kapitálu. Tvorba a čerpání kapitálových fondů.
Rezervy - účetní a daňový pohled.
6. NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ.
Kategorie nákladů a výnosů a jejich účtování. Souměření nákladů a výnosů, akruální a
peněžní báze. Časové rozlišování nákladů a výnosů a jeho vliv na výsledek
hospodaření. Transformace hrubého výsledku hospodaření na daňový základ a
výslednou daň z příjmů, odložená daňová povinnost. Použití výsledku hospodaření u
jednotlivých forem obchodních společností: akciová společnost, společnost s ručením
omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo.
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7. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA.
Cíle a charakteristiky účetních výkazů a jejich vypovídací schopnost. Účetní výkazy rozvaha, výsledovka, příloha, výkaz o peněžních tocích, přehled změn vlastního
kapitálu v podmínkách českého účetnictví.
8. KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.
Základní pojmy a vymezení konsolidačního celku. Metody konsolidace.
9. AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.
Základní pojmy a auditorské postupy.
10. REGULACE A HARMONIZACE VÝKAZNICTVÍ.
Přístupy k účetnictví (EU, IFRS/IAS, US GAPP). Finanční výkaznictví dle IFRS/IAS –
koncepční rámec, rozvaha (výkaz o finanční pozici), výkaz o úplném výsledku
hospodaření (výsledovka), komentář k účetním výkazům, výkaz peněžních toků, výkaz
změn vlastního kapitálu.
Doporučená literatura – Účetnictví
DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS.
Computer Press, Brno. 2008. ISBN: 978-80-251-1950-1. (vybrané kapitoly – viz okruhy)
KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Bova Polygon. 2009. ISBN 807273-156-5
LÍBAL, T. Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví - principy a techniky. 13.vyd.
Praha: ICU. 2012. ISBN: 978-80-86716-77-0.
LÍBAL, T. Účetnictví - principy a techniky. 2. vyd. Praha: ICU. 2012. ISBN: 978-80-86716MÜLLEROVÁ, L. Auditing pro manažery. ASPI, Praha. 2007. ISBN: 978-80-7357-308-9.
RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k
1.1.2012. 12. aktualiz. vyd. Olomouc. ANAG. 2012. ΙSBN: 978-80-7263-714-0
SLÁDKOVÁ, E.: Cvičné příklady pro studium předmětu Finanční účetnictví a výkaznictví.
ICÚ, Praha. 2010. ISBN: 978-80-86716-68-8. (vybrané kapitoly – viz okruhy)
SVOBODA, J. Finanční účetnictví – cvičení. České Budějovice. EF JCU v Českých
Budějovicích. 2012
VAŠEK, L. a kol. Finanční účetnictví a výkaznictví. ICÚ, Praha. 2012. ISBN: 978-80-86716-4.
(vybrané kapitoly – viz okruhy)
VLČKOVÁ, M., SVOBODA, J. Základy účetnictví - Cvičení. České Budějovice. EF JCU v
Českých Budějovicích. 2010. ISBN 978-80-7394-255-7
České účetní standardy pro podnikatele.
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Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Část Daňový systém:
1.

Daně, jejich funkce a úkoly.

2.

Ekonomické důsledky zdanění.

3.

Daňový systém, daňová soustava.

4.

Fiskální politika, fiskální federalismus.

5.

Správa daní, správce daně.

6.

Základní principy daňového řízení.

7.

Řízení registrační.

8.

Řízení nalézací.

9.

Placení a vymáhání daní.

10. Opravné a dozorčí prostředky v daňovém řízení.
11. Daňová kontrola.
12. Mezinárodní zdanění.
13. Daňový systém ČR v mezinárodním srovnání. Harmonizace daní v EU.
14. Daň z přidané hodnoty.
15. Clo. Spotřební daně. Ekologické daně.
16. Daň z příjmů fyzických osob.
17. Daň z příjmů právnických osob.
18. Pojistné na sociální zabezpečení. Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.
19. Daň z nemovitostí.
20. Ostatní majetkové daně (silniční, dědická, darovací, z převodu nemovitostí).
Fiskální poplatky.

Doporučená literatura – Daňový systém:
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KUBÁTOVÁ, K., INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH. Daňová teorie : úvod do problematiky. 2.,
aktualiz. vyd. vyd. Praha: ASPI, 2009. 120 s. s. ΙSBN 978-80-7357-423-9.
BONĚK V. Daňová teorie a politika, skripta pro kurs A MF ČR. www.mfcr.cz.
HORTOVÁ, Z., ČESKO. Správa daní : [podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu]. Vyd.
1. vyd. Praha: WoltersKluwer Česká republika : CEVRO Institut, 2010. xi, 160 s. s. ΙSBN
978-80-7357-578-6.
VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. 10. aktualiz. vyd. Praha: VOX,
2010. 355 s. ΙSBN 978-80-86324-86-9.

Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ
Přijímací zkouška z Obchodního podnikání je ve formě testu na počítačích, který se uskuteční ve
stanoveném termínu v prostorách EF JU. V 60-ti minutách odpovídá uchazeč na každou z 20-ti
testových otázek zatržením právě jedné z pěti nabídnutých odpovědí.
Nejsou povoleny žádné pomůcky!
Obsah testu respektuje standardní rozsah výuky obchodního podnikání v bakalářském stupni
studia ekonomických studijních programů.
Tematické okruhy:
1. Funkce a význam obchodu v národním hospodářství.
Základní funkce, socioekonomické funkce, podstata myšlenky a fungování spravedlivého obchodu
(fair trade).
2. Vývoj evropského a světového obchodu, obecné trendy ovlivňující obchodní činnost.
Koncentrace (organizační, provozní), její příčiny a důsledky. Internacionalizace v obchodě.
Strategie uvádění produktu na zahraniční trh (globální, multinacionální, transnacionální, popř.
internacionální).
3. Současný stav a vývojové trendy v obchodě v ČR.
TOP 10 českého obchodu, struktura potravinářského maloobchodu, vývoj spotřebitelských
preferencí při výběru nákupního místa v posledních třech letech. Postavení internetového
obchodu, sortimentní struktura a její aktuální vývoj.
4. Ochrana spotřebitele.
Základní spotřebitelská práva. Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb (zák. 634/1992
Sb.). Odpovědnost za vady, záruka za jakost (zák. 89/2012 - §2113-2117, §2165). Kontrolní
orgány v oblasti ochrany spotřebitele.
5. Formy kooperace v obchodním podnikání.
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Horizontální kooperace v obchodě (v maloobchodě, ve velkoobchodě), vertikální kooperace
v obchodě (nákupní družstva, nákupní svazy, dobrovolné řetězce, franchisové systémy)
6. Elektronické obchodování
Výhody a nevýhody provozování internetového obchodu oproti provozu prodejny. Výhody a
nevýhody využití internetového obchodu pro nakupující.
7. Specifika řízení lidských zdrojů v provozu obchodní jednotky
Specifika práce v obchodě, odměňování pracovníků, typy pracovních režimů v obchodě, měření
výkonu v obchodě ukazatele, stimulace a motivace v obchodě, systém vzdělávání a rozvoje.
8. Provoz velkoobchodního skladu
Druhy velkoobchodních skladů, velkoobchodní technologie, obchodně provozní operace, plochy a
dispoziční řešení velkoobchodního skladu, manipulační a přepravní prostředky.
9. Maloobchodní technologie, space management
Pohyb zboží v maloobchodních provozních jednotkách, uspořádání funkčních zón, pohyb
zákazníků, uspořádání zboží, pokladní systémy, cyklické nástupy pracovníků.
10. Marketingová komunikace v obchodních jednotkách
Cíl, podpora prodeje, POP materiály, merchandising, věrnostní karty, ochutnávky, letáky apod.,
nové formy komunikace se zákazníkem SMS zprávy, MMS zprávy, facebook.
11. Služby v maloobchodě
Druhy služeb, cíl poskytování služeb, vývojové tendence.
12. Legislativa - obchodní provoz Potravinové právo
(Zákon o potravinách a tabákových výrobcích), etické kodexy. Nekalé obchodní praktiky,
povinnosti prodávajícího (Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o významné tržní síle při prodeji
zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.). Etika v obchodním provozu.
13. Tendence vývoje maloobchodu
Změny nákupního chování, nové formy prodeje, nové technologie, posilování ochrany
zaměstnanců, spotřebitelů, propojování velkoobchodu, maloobchodu, domácností.

Literatura:
BURSTINER, I.: Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing, 1994, ISBN: 8085605-55-4

CIHELKOVÁ, E. Světová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje. Praha: VŠE,
2000.
CIMLER, P. Retail management, Lokalizace a provoz maloobchodu, Praha: VŠE, 1997, ISBN: 807079-596-4
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CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Retail management. Praha: Management Press,
2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6
DUNNE, P. M., LASCH, R. F. Retailing, 6. vyd. 2008, South Western, USA, 978324362794 ekniha:
http://www.ebook3000.com/Retailing6Edition_107937.html
HAMMOND, R. Chytře vedená prodejna. 3.aktualiz. a rozšířené anglické vydání. Harlow, England
2011. Praha: Grada 2. vydání 2012, ISBN 9784162
HESKOVÁ, M., ŠÚBERTOVÁ, E., WILSON, M. Encyklopedie družstevnictví. Svazek I.
Bratislava: Kartprint, 2005. ISBN 80-88870-51-8
HESKOVÁ, M. Category management. Praha: Profess Consulting, 2006.
HESKOVÁ, M. a kol. Kooperace. Praha: Profess Consulting, 2005.
HESKOVÁ, M. a kol. Marketing. Č. Budějovice: ZF JU, 2003.
HESKOVÁ, M., PÍCHA, K. Vybrané problémy obchodního provozu. České Budějovice: Jihočeská
univerzita, Zemědělská fakulta, 2004.
JAKŠ, J. Quo Vadis, Evropská unie. Praha: ETC Publishing, 1998. 237 s.
LEVY, M., WEITZ, B. Retailing Management. 8 Edit. McGravHill/Irwin 2011. ISBN : 978-0-07338104-6
PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání. Retail Management. 2. upravené
vydání. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-059-7.
ŠTRACH, P. Mezinárodní management. Praha : Gradab Publishing, 2009. 167 s. ISBN 978-80-2472987-9.
ŠRONĚK, I. Světová obchodní organizace. Praha: VŠE 1999.
TICHÁ, L. Vnější obchodní vztahy ČR. Č. Budějovice: EF JU, 2007.
TURNEROVÁ, L. Odborný průvodce franšízingem.
ZADRAŽILOVÁ, D., KHELEROVÁ, V. Management obchodní firmy. Praha: Grada, 1994.
Časopisy : Výběr, Zboží a prodej vydává ATOZ , Regal vydává Economia a.s., Obchod, vydavateľ
Ecopress Bratislava, ISSN 1335, Váš obchod Metro/Makro, Systémy logistiky, vydáva ATOZ, ISSN
12144827
Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití,
Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o potravinářských a tabákových výrobcích.
www.incoma.cz, www.gfk.cz, www.systemylogistiky.cz, www.gs1.cz, www.eRegal.cz,
www.mpo.cz, www.socr.cz, www.ecr.cz, www.ecrnet.org , www.dtest.cz

Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z REGIONÁLNÍHO PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENTU
Přijímací zkouška z Regionálního projektování a managementu je ve formě testu na počítačích,
který se uskuteční ve stanoveném termínu v prostorách EF JU. V 60-ti minutách odpovídá uchazeč
na každou z 20-ti testových otázek zatržením právě jedné z pěti nabídnutých odpovědí.
Nejsou povoleny žádné pomůcky!
1. TEORIE REGIONU
Koncepce regionu, Struktura regionu, Regionalizace.
2. REGIONÁLNÍ STRUKTURA ČESKÉ REPUBLIKY
Regiony podporované v rámci regionální politiky, NUTS regiony, Regiony se soustředěnou
podporou státu.
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3. HLAVNÍ AKTÉŘI V REGIONÁLNÍM ROZVOJI
Institucionální zabezpečení RP, Další subjekty zainteresované v problematice regionálního rozvoje.
4. REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKY EU
Vývoj a význam regionální a strukturální politiky EU, Principy regionální a strukturální politiky EU.
5. FONDY, INICIATIVY A INSTITUCE FINANCUJÍCÍ REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKU
Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropská investiční
banka.
6. CÍLE REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKY EU
Cíle Konvergence, Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Cíle Evropská územní
spolupráce.
7. NÁSTROJE REGIONÁLNÍ POLITIKY
Strategické dokumenty RP, Finanční nástroje, Odvětvové politiky.
8. OPERAČNÍ PROGRAMY
Regionální operační programy, Tematické operační programy, OP v rámci cíle Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost, OP v rámci cíle Evropská územní spolupráce.
9. ZÁSADY TVORBY PROJEKTŮ
Identifikace projetu, Příprava projektu (formulace), Financování projektu, Podávání projektové
žádosti, Horizontální témata projektu, Publicita, Hodnocení projektu.
10. ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ VE VENKOVSKÉM PROSTORU
Hlavní problémové oblasti rozvoje venkova, Nástroje financování Společné zemědělské politiky,
Institucionální rámec zemědělské politiky na národní úrovni.
11. HISTORIE EVVROPSKÉ INTEGRACE
Historie od vzniku Evropských společenství až po současnost, Stadia integrace, Politiky Evropské
unie, Členové Evropské unie.
12. INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE
Instituce, které fungují v rámci Evropské unie - např. Evropská komise, Evropský parlament, Rada
EU a další.

Literatura:
BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Praha: Grada, 2002. 212 s. ISBN 80-264-0384-5.
WOKOUN, R. A KOL. Regionální rozvoj-východiska regionálního rovoje, regionální politika, teorie,
strategie a programování. Praha: LINDE PRAHA, a.s. 475 s., 2008. ISBN 978-80-7201-699-0.
BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2009.
188 s. ISBN 978-80-7400-111-6.
SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2006. 353 s. ISBN 80-247-15015.
MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Společnost
pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, Brno 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5
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STEJSKAL, J., KOVÁRNÍK, J. Regionální politika a její nástroje. Nakladatelství Portál, Praha 2009.
212 s. ISBN 978-80-7367-588-2.
KÖNIG, P. Rozpočet a politiky Evropské unie. Nakladatelství C. H. BECK, Praha 2009. 630 s. ISBN
978-80-7400-011-9.
TOMŠÍK, K. Vývoj a perspektivy evropského venkova. Wolters Kluwer ČR, Praha 2009. 208 s. ISBN
978-80-7357-495-6
TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H., ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU. Computer Press, a. s., Brno
2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3.
HRABÁNKOVÁ, M., BOHÁČKOVÁ, I., SVATOŠOVÁ, L. Regionální rozvoj z pozice strukturální politiky.
Zemědělská fakulta JU, České Budějovice 2005. 173 s. ISBN 80-7040-749-2.
HRABÁNKOVÁ, M., ROLÍNEK, L., ŠTYS, D. The Methodology of Monitoring and Evaluation of Project
Implemantation into Practice. České Budějovice, 2008. ISBN 978-80-7394-133-8.
LACINA, L. a kol. Učebnice evropské integrace. 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2011. ISBN 97880-87474-31-0.
FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. 2. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury,
2008. ISBN 978-80-7325-180-2.
Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
Přijímací zkouška z Informačních systémů je ve formě testu na počítačích, který se uskuteční ve
stanoveném termínu v prostorách EF JU. V 60-ti minutách odpovídá uchazeč na každou z 20-ti
testových otázek zatržením právě jedné z pěti nabídnutých odpovědí.
Nejsou povoleny žádné pomůcky!
1. ALGORITMUS.
Definice, složitost algoritmu, příklady algoritmů - třídící algoritmy, binární vyhledávací
stromy, číselné soustavy a jejich převod, základní logické operace.
2. DISKRÉTNÍ MATEMATIKA.
Kombinatorické principy (princip součtu a součinu, princip inkluze-exkluze, logický strom),
kombinatorické modely (variace a permutace, kombinace bez opakování a s opakováním,
rozklady).
3. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH ARCHITEKTURA IS.
Co je obsahem globální a dílčí architektury, klasifikace IS dle řídicí úrovně: TPS, MIS, EIS,
popis jednotlivých typů IS a jejich účel, pojem „transakční systém“.
4. ERP SYSTÉMY.
Jaké činnosti zajišťuje, přínosy a nevýhody, významní výrobci ERP systémů, moduly, CRM
systémy a jejich funkce a aplikace, systémy business inteligence (BI) – nástroje BI.
5. VÝVOJ PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ.
Etapy návrhu a vývoje IS. Hlavní vývojové etapy vývoje podnikových informačních systémů a
zásady jejich členění. Životní cyklus.
6. E-BUSINESS.
Business modely a koncepty, e-commerce, infrastruktura, protokol http, marketing v ecommerce, analytické nástroje v e-commerce, portály, vývojové nástroje.
7. BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ.
Systém řízení bezpečnosti IS dle ISO 27001, prostředky bezpečnosti IS, bezpečnost sítí,
bezpečnost na internetu.
8. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ.
Architektura počítačových sítí, model ISO OSI, architektura TCP/IP, funkce a charakteristika
jednotlivých vrstev.
9. DATABÁZOVÉ SYSTÉMY.
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10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

Charakteristika, historie databází, architektura databázového systému, databázové systémy –
srovnání a trendy, příklady některých databázových systémů.
NÁVRH DATABÁZE, DATABÁZOVÉ MODELY, KONCEPTUÁLNÍ SCHÉMA.
Základní principy, ER konceptuální model – entita, relace, atributy, příklad.
RELAČNÍ MODEL.
Relační model, relační schéma, relace (tabulka), atribut, doména, klíč, primární klíč, kandidátní
klíč, cizí klíč, první, druhá, třetí, Boyce-Coddova normální forma a souvislosti mezi nimi,
DATABÁZOVÉ JAZYKY.
Jazyk SQL, základní příkazy, principy řízení víceuživatelských přístupů - transakce.
PROGRAMOVACÍ JAZYKY A DRUHY PROGRAMOVÁNÍ.
Programovací jazyky – charakteristika, syntaxe, sémantika, Objektově orientovaný přístup,
objekt, základní principy objektovosti,
MODELOVACÍ JAZYK UML.
UML diagramy, použití UML diagramů při vývoji informačního systému, nástroje pro práci s
UML diagramy.
OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ – ZÁKLADNÍ POJMY.
Proměnná, operátory, výrazy, datové typy, typ object, zabalování a rozbalování.
PRINCIPY OBJEKTOVÉHO NÁVRHU.
Objekty, abstrakce, zapouzdření, skládání, delegování, dědičnost, polymorfismus.

Literatura
WRÓBLEWSKI. Algoritmy: Datové struktury a programovací techniky. Praha: Computer Press,
2005. ISBN 9788025103432.
BASL, Josef. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2., výrazně
přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 283 s. ISBN 978-80-247-2279-5
GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a aktualiz. vyd.
Praha: Grada, 2009, 496 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2615-1
GUCKENHEIMER, Sam a Juan J PEREZ. Efektivní softwarové projekty. Vyd. 1. Překlad Jan
Kuklínek, Jan Pokorný. Brno: Zoner Press, 2007, 255 s. ISBN 978-80-86815-62-6.
HERNANDEZ, Michael J. Návrh databází. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 408 s. ISBN 80-2470900-712
ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2., aktualiz. a rozš. vyd.
Praha: Grada, 2007, 281 s. ISBN 978-80-247-2252-8.
NAGEL, Christian. C# 2005: Programujeme profesionálně. 1. vyd. Praha : Computer Press,
2007, 1400 s. ISBN 9788025111819.
ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná
analýza a návrh prakticky. Brno: Computer Press, 2011, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
NÝDL, Václav. Diskrétní matematika v příkladech. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-704-0889-8.

Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z ANGLICKÉHO JAZYKA
Přijímací zkouška z Anglického jazyka je formou elektronického testu na počítači. Ve 45 minutách
odpovídá uchazeč na každou z celkem 28 testových otázek v rámci 20 úloh výběrem právě jedné
z nabídnutých odpovědí. Obsah testu předpokládá úroveň znalostí B1 dle společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
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Tematické okruhy
 Anglická gramatika – členy, gramatické časy, podmínkové věty, počitatelnost podstatných
jmen, stupňování přídavných jmen a příslovcí, modální slovesa, předložky
 Slovní zásoba – software, hardware, programování, internet, e-mail, multimédia, sítě,
zabezpečení počítačů
 Porozumění psanému textu týkající se počítačů a informačních technologií na jazykové
úrovni B1 (dle Evropského referenčního rámce pro jazyky).

Literatura
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self study reference and practice book for
intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press,
2004, x, 379 s. ISBN 978-0-521-53289-1.
FABRÉ, Elena Marco a Santiago REMACHA ESTERAS. Professional English in use: ICT : intermediate
to advanced. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 118 s. ISBN 978-0-521-685436.
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Příloha č. 2
Příloha opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
“Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2014/2015”

Předpokládané nejvyšší počty přijímaných studentů pro akademický rok 2014/2015
1. Bakalářské studijní obory - prezenční studium:
- Účetnictví a finanční řízení podniku
- Obchodní podnikání
- Řízení a ekonomika podniku
- Ekonomická informatika*
- Finanční a pojistná matematika*
- Strukturální politika EU pro veřejnou správu*

100 studentů
140 studentů
80 studentů
40 studentů
20 studentů
40 studentů

2. Bakalářské studijní obory - kombinované studium:
- Účetnictví a finanční řízení podniku
- Obchodní podnikání
- Ekonomická informatika*
- Finanční a pojistná matematika*
- Strukturální politika EU pro veřejnou správu*

40 studentů
60 studentů
20 studentů
20 studentů
40 studentů

3. Navazující studijní obor – prezenční studium:
- Účetnictví a finanční řízení podniku
- Obchodní podnikání
- Strukturální politika EU a rozvoj venkova
- Řízení a ekonomika podniku
- Ekonomická informatika

40 studentů
60 studentů
40 studentů
60 studentů
20 studentů

4. Navazující studijní obor – kombinované studium:
- Účetnictví a finanční řízení podniku
- Obchodní podnikání
- Strukturální politika EU a rozvoj venkova
- Řízení a ekonomika podniku

40 studentů
60 studentů
40 studentů
40 studentů

*Obor bude otevřen při minimálním počtu 20 přijatých uchazečů, kteří písemně potvrdili zájem a
zapsali se ke studiu.
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Příloha č. 3
Příloha opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
“Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2014/2015”

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015
Bakalářské studijní programy a obory
mezní termín podávání přihlášek

31. 3. 2014

mezní termín doložení certifikátu o úspěšném absolvování testu NSZ –
OSP

31. 3. 2014

mezní termín doložení dokladů o úspěšně absolvovaných školních a
mimoškolních aktivitách (olympiády, mezinárodní soutěže, jazykové
certifikáty apod.)

31. 3. 2014

zasedání přijímací komise

23. – 24. 4. 2014

zveřejnění výsledků splnění podmínek pro přijetí/nepřijetí

29. – 30. 4. 2014

rozesílání rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí nebo informace o
splnění/nesplnění podmínek pro přijetí**

5. – 6. 5. 2014

termín možnosti uchazeče nahlédnout do svých materiálů z přijímacího
řízení

7. – 8. 7. 2014

mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o nástup ke studiu (tzv.
návratka***) u přijatých uchazečů

30. 6. 2014

mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o zařazení do pořadí pro
případné přijetí v případě uvolněných míst u nepřijatých uchazečů

30. 6. 2014

*Uchazeči musí úspěšné absolvování testů NSZ OSP doložit certifikátem, fakulta nepřebírá výsledky od
společnosti SCIO.
** Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží uchazeči s ukončeným a maturitním vysvědčením doloženým
středoškolským vzděláním. Uchazeči, kteří maturují v aktuálním roce obdrží informaci o splnění/nesplnění
podmínek pro přijetí a až po doložení ukončeného středoškolského vzdělání maturitním vysvědčením obdrží
rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí.
***V případě, že uchazeč nedoručí do stanoveného termínu tzv. návratku, fakulta to považuje za informaci,
že ke studiu nenastoupí a uvolněná místa nabídne dalším uchazečům v pořadí!
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Navazující magisterské studijní programy a obory
mezní termín podávání přihlášek
přijímací zkoušky*

31. 3. 2014
9. – 13. 6. 2014

náhradní termín přijímacích zkoušek*

19. 6. 2014

zasedání přijímací komise

20. 6. 2013

zveřejnění výsledků rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

23. 6. 2014

rozesílání rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí
termín možnosti uchazeče nahlédnout do svých materiálů
z přijímacího řízení

26. – 27. 6. 2014
7. – 8. 7. 2014

mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o nástup ke studiu (tzv.
návratka) u přijatých uchazečů

25. 7. 2014

mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o zařazení do pořadí pro
případné přijetí v případě uvolněných míst u nepřijatých uchazečů

25. 7. 2014

*Přesný harmonogram přijímacího řízení bude zveřejněn na www stránkách fakulty. Uchazeči o studium
obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám s přesnými termíny konání.
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Příloha č. 4
Příloha opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
“Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2014/2015”

NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY – SCIO TESTY

VŠ
JČU

Fakulta
Ekonomická

Předměty
OSP
x

7.12.
x

8.2.
x

Uznávané termíny
15.3.
12.4.
x
0

8.5.
0

31.5.
0

Od tohoto roku bude jednotný test OSP se 4 oddíly:
1. Verbální oddíl (25 minut, 23 úloh)
2. Logický oddíl (30 minut, 22 úloh)
3. Argumentační oddíl (30 minut, 22 úloh)
4. Kvantitativní oddíl (25 minut, 23 úloh)
Jeho ukázka je ke stažení zde: http://www.scio.cz/1_download/OSP_Scio_2013_www.pdf

Více informací o NSZ: www.scio.cz.
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