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OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 97/2015 
k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do 
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů 
uskutečňovaných v cizím jazyce pro akademický rok 2016/2017 
                                     8. 12. 2015 

 
 
 
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 v cizím jazyce na Ekonomické 
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2016/2017.  

 

 
 

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 15. dubna 2016.  

 
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: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html?pc_lang=en. 

 
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 15. 4. 2016) a určenou formou (složenkou 
nebo doloženým bankovním převodem) poplatek 500 Kč 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. 

 
 
 
 
 
 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html?pc_lang=en
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Článek 2 
Bakalářské studijní programy a obory – pořadí uchazečů 

 
a) Bez písemných přijímacích zkoušek budou posuzovány přihlášky ke studiu v bakalářských 

studijních programech a oborech: 
studijní program Engineering and Informatics: 

 Economic Informatics. 
 
b) Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě: 

 Pohovoru s uchazečem uskutečněného prostřednictvím Skype v anglickém jazyce. 
O termínu pohovoru bude uchazeč informován s dostatečným předstihem po zaevidování 
přihlášky e-mailem nebo prostřednictvím Skype.  

 
 

Článek 3 
Hodnotící a přijímací komise 

 
a) Vyhodnocení celkových výsledků přijímacího řízení každého uchazeče  

o studium provádí přijímací komise, složená z předsedy a dvou členů,  jmenovaná  děkanem 
fakulty. 

b) Přijímací komise jmenovaná děkanem zpracovává návrh děkana o přijetí.  
 
 

Článek 4 
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 30. 6. 2016.  

 
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).  
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 
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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 anglického 
jazyka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR). 

 
Tyto doklady tvoří povinnou přílohu přihlášky.  
 
 

Článek 5 
Hodnocení způsobilosti uchazeče ke studiu 

 
a) Pořadí uchazečů o studium bude vypočteno na základě bodového hodnocení získaného na 

základě pohovoru prostřednictvím Skype.  
b) Pohovor bude hodnocen bodově při využití 100 bodového systému.  
c) Na základě výsledků přijímacího řízení se uchazeč umístí v pořadí úspěšných uchazečů tak, 

že je v intervalu stanoveného počtu přijímaných studentů. Předpokládaný počet 
přijímaných studentů je 40. Pořadí uchazečů bude oznámeno uchazečům e-mailem a 
vyvěšeno na úřední desce Ekonomické fakulty. 

 
 

Článek 6 
Termíny přijímacích pohovorů 

 
a) Termíny konání přijímacích pohovorů pro bakalářský studijní program:  

 
6. 6. − 10. 6. 2016. 

 
b) Konkrétní termín konání přijímací zkoušky podle bakalářského studijního programu je 

sdělen každému uchazeči o studium spolu s dalšími informacemi o přijímací zkoušce 
písemně v souvislosti s potvrzením přijetí přihlášky ke studiu.  

 
 

Článek 7 
Školné 

 

a) Školné je stanoveno ve výši 1 500 Euro za semestr. 
b) Školné je splatné vždy nejpozději do začátku příslušného semestru. 
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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 15. dubna 2016.  
 
Přihlášky ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a oborech lze podat 
pouze formou elektronické přihlášky dostupné z www: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html?pc_lang=en. 
 

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 15. 4. 2016) a určenou formou (složenkou 
nebo doloženým bankovním převodem) poplatek 500 Kč 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 ústních pohovorů pro navazující studijní obory a studijní 

programy:  

 Studijní program Economics and Management: 
studijní obor Commerce and Entrepreneurship – předměty přijímací zkoušky: 

 Economics 
 Commerce. 

 Studijní program Regional and European Project Management – pohovor zaměřený 
zejména na motivaci ke studiu, obecný přehled v problematice oboru a jazykové znalosti. 

Pohovory budou hodnoceny bodově při využití 100 bodového systému. 
 
b) Do bodového hodnocení uchazeče může být zahrnuta i další činnost uchazeče – Aktivity 

bakalářského studia (ABS) 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. 
 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html?pc_lang=en
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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 
Termíny přijímacích pohovorů 

 
c) Termíny konání přijímacích pohovorů pro navazující magisterské studijní programy:  

 
6. 6. − 10. 6. 2016. 

 
d) Konkrétní termín konání přijímací zkoušky podle zvoleného studijního oboru či programu 

je sdělen každému uchazeči o studium spolu s dalšími informacemi o přijímací zkoušce 
písemně v souvislosti s potvrzením přijetí přihlášky ke studiu.  

 
 

Článek 4 
Hodnotící a přijímací komise 

 
a) Vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek provádí hodnotící komise jmenované pro každý 

studijní obor, resp. program. 
b) Vyhodnocení celkových výsledků přijímacího řízení každého uchazeče o studium provádí 

přijímací komise.  Pro studijní obor Commerce and Entrepreneurship je komise složená 
z předsedy a dvou členů.  Pro studijní program Regional and European Project Management je 
komise složená ze čtyř členů. Složení komise odpovídá smlouvě o trojím diplomu, podepsané 
JU a partnerskými univerzitami a dalším závazným dokumentům.  

c) Přijímací komise zpracovávají návrh rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí. 
 
 

Článek 5 
Minimální počet bodů pro předměty přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních 

programů a oborů 
 

Minimální počet bodů pro předměty přijímací zkoušky u navazujících magisterských studijních 
oborů je stanoven takto:  

studijní program, resp. obor předmět přijímací zkoušky/minimální počet 
bodů 

Commerce and Entrepreunership Commerce/50 Economics/50 

Regional and European Project Management 
předložené 
dokumenty/50 

Pohovor/50 

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

 
Článek 6 

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 
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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: 

 Studijní obor Commerce and Entrepreneurship: absolvent bakalářského studia 
ekonomického a manažerského zaměření; 

 studijní program Regional and European Project Management: absolvent studijního oboru 
se zaměřením na oblast společenských a humanitních věd. 

c) Děkan Ekonomické fakulty může v případě studijního oboru Commerce and Entrepreneurship 
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.  

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. Vyžaduje-li to platná legislativa, dodá uchazeč i doklady o tzv. 
nostrifikaci. Tyto dokumenty musí být úředně ověřené.  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.  Postup uznávání zahraničního studia podle státní 
příslušnosti uchazeče specifikují pokyny MŠMT ČR, zveřejněné na webové stránce 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace. 

e) Uchazeč o studium studijního oboru Commerce and Entrepreneurship dále předloží originál 
nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšně složené zkoušce z anglického jazyka na 
úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR). 

f) V případě studijního programu Regional and European Project Management uchazeč předloží 
životopis v anglickém jazyce, motivační dopis v anglickém nebo francouzském jazyce a 
originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšně složené zkoušce z anglického jazyka 
a francouzského jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (SERR), 
případně doklad o úrovni znalostí německého jazyka.   Tato povinnost se v případě anglického 
jazyka netýká uchazečů, u nichž je anglický jazyk jejich rodnou řečí, případně pokud 
prokazatelně absolvovali středoškolské nebo bakalářské studium v anglickém jazyce a 
v případě v případě francouzského jazyka netýká uchazečů, u nichž je francouzský jazyk jejich 
rodnou řečí, případně pokud prokazatelně absolvovali středoškolské nebo bakalářské 
studium ve francouzském jazyce.  

Tyto doklady tvoří povinnou přílohu přihlášky. V případě, že nastanou skutečnosti zřetele hodné a 
doložitelné, může fakulta na žádost povolit jejich dodání v pozdějším termínu.  

 
 
 
 
 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace
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Článek 7 
Hodnocení způsobilosti uchazeče ke studiu 

 
a) Uchazeč o studium v navazujících magisterských studijních programech úspěšně absolvují 

pohovory 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. V odůvodněných případech absolvují uchazeči přijímací pohovor 
prostřednictvím videohovoru Skype. 

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 ve studijním oboru Commerce and Entrepreneurship může přijímací 
komise, po zvážení relevantnosti pro studium ve vybraném studijním oboru, za řádně doložené 
a úspěšně absolvované  Aktivity bakalářského studia (ABS) 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.  

e) Předpokládané maximální počty přijímaných studentů: 

 Studijní obor Commerce and Entrepreneurship    20 studentů 

 Studijní program European and Regional Project Management   8 studentů 

 
 

Článek 8 
Školné a slevy ze školného 

 
a) Školné pro studijní obor Commerce and Entrepreunership je stanoveno ve výši 2000 Euro za 

semestr. 
b) Školné je splatné vždy nejpozději do začátku příslušného semestru (v EUR, případně v Kč dle 

aktuálně stanoveného směnného kurzu). 
c) Studentům s mimořádně dobrým prospěchem bude pro třetí a čtvrtý semestr poskytnuta 

sleva následovně - při průměru do 1,1 včetně sleva 50 %, při průměru do 1,5 včetně sleva 
25 %. 
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SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO BAKALÁŘSKÉ I NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ 

STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY 
 
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. 2016 
v době od 8 hod do 10 hod, resp. na základě předchozí domluvy, nejpozději však do 31. 8. 
2016. 

 
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/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html. 

 
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 2016 u uchazečů o studium v bakalářských studijních oborech a nejpozději do 
22. července 2016 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.  

 
 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomické fakultě projednal a schválil Akademický senát 
Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 6. listopadu 2015.  
 

 
 
 
 
 

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

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html
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Příloha č. 1:  Tematické okruhy pro příjímací pohovor do navazujícího studijního oboru Commerce 
and Entrepreunership 

 
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 2016/2017” 

 
 

TEMATICKÉ OKRUHY PRO PŘÍJÍMACÍ POHOVORY DO NAVAZUJÍCÍHO 
MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU COMMERCE AND 

ENTREPREUNERSHIP 
 
Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z EKONOMIE 
 
Přijímací zkouška z Ekonomie je ve formě příjímacího pohovoru prostřednictvím Skype. V 30-ti 
minutách odpovídá uchazeč na každou z 5 otázek kladených 2-člennou komisí. 
Obsah příjímacího pohovoru respektuje standardní rozsah výuky ekonomie v bakalářském stupni 
studia ekonomických studijních programů. 
 
Tématické okruhy 
1. Consumer behaviour and demand formation. Individual and market demand. Demand curve. 

Utility. Consumer surplus. Indifference analysis. Elasticity. 
2. Behaviour of firms and supply formation. Individual and market offer. Supply curve. 

Production function. Costs, revenues and profits. Producer surplus. 
3. Factors of production. Supply and demand factors of production. Prices of production factors. 

Labour market. Land market. Capital market. Human capital. 
4. Perfect and imperfect competition. Monopoly, oligopoly and monopolistic competition.  

Analysis of a firm in the situation of perfect competition. 
5. Income and wealth. Primary distribution.  Inequality of the wealth distribution – 

measurement. Redistributing processes. 
6. Aggregate supply and demand. Macroeconomics equilibrium. Consumption and investment. 

Theory of multiplier and accelerator. 
7. Measurement of economic performance. GDP, GNP, gross turnover, intermediate and value 

added. Methods of GDP calculation. Weaknesses of measuring GDP. Aggregates implied from 
GDP. Business cycle. 

8. Basic macroeconomic aims and variables. Economic growth. Prices and inflation. Employment 
and unemployment. Balance of payments. 

9. Fiscal policy. State budget. Public budgets. Instruments of fiscal policy. Effects of fiscal policy. 
Budget balance. Objectives of fiscal policy. 

10. Money. Function of money. Importance of monetary exchange. Monetary aggregates. 
11. Monetary policy. Aims of monetary policy. Monetary policy tools. Banking system. Money 

multiplier.  Market of money and financial markets. 
12.  Trade and monetary policy. International division of labour. International exchange. 

Comparative advantage. Exchange rate. 
 
Literatura 
BURDA, Michael a Charles WYPLOSZ. Macroeconomics: A EuropeanText. Oxford University Press; 
5 edition, 2009.  
KRUGMAN, Paul R. a Robin,WELLS. Microeconomics.. Worth Publishers, 2008.   
MANKIW, N. Gregory. Principles of economics. Cengage Learning; 6 edition,2011. 
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Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ 

 
Přijímací zkouška z Obchodního podnikání je ve pohovoru prostřednictvím Skype. V 30-ti minutách 
odpovídá uchazeč na každou z 5 otázek kladených 2-člennou komisí. 
Obsah pohovoru respektuje standardní rozsah výuky obchodního podnikání v bakalářském stupni 
studia ekonomických studijních programů. 
 
1. Function and relevance of trade in national economies. 
2. History and trends in development of European and international trade 
3. E-commerce 
4. Basic financial calculations and indicators in trade 
5. Retail assortment and technologies 
6. Services in retailing 
7. Sales management 
8. Purchasing and logistics 
9. Marketing in retailing 
10. Marketing research 
11. International trade 
 

Literatura: 
GRATH, Anders. The Handbook of International Trade and Finance: The Complete Guide for 
International Sales, Finance, Shipping and Administration. Third Edition edition. London ; 
Philadelphia: Kogan Page, 2013. 
KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of marketing. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 
2009. 
LEVY, Michael a Barton A WEITZ. Retailing management. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2009. 
 

 
 


