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Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního oboru Veřejná 

ekonomika a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa 
Kombinovaná forma studia na  

Ekonomické fakultě VŠB – Technické univerzity Ostrava 
pro akademický rok 2006/2007 

 
 
Ke studiu bakalářského studijního oboru Veřejná ekonomika a správa v rámci studijního programu 
hospodářská politika a správa na Ekonomické fakultě VŠB – Technické univerzity Ostrava se mohou 
přihlásit uchazeči, kteří absolvovali alespoň střední školu s maturitou. Bakalářské studium má 
standardní délku 3 roky. Studijní obor Veřejná ekonomika a správa je akreditován v kombinované 
formě studia  a bude realizován v Šumperku. Po úspěšném ukončení bakalářského studia se přiznává 
absolventům titul „Bakalář“. Absolventi bakalářského studia mohou po vykonání přijímacích zkoušek 
pokračovat ve studiu dvouletých navazujících magisterských studijních programů. 
 
 
1. Přijímací řízení na EkF VŠB – TU Ostrava pro kombinovanou formu studia studijního 

oboru Veřejná ekonomika a správa pro akademický rok 2006/2007 
 
Přijímací zkoušky se budou konat v  termínu 

30. 9. 2006 od 10 hodin 
v budově Obchodní akademie Šumperk, Hlavní třída 31, 3. patro,  v místnosti č. 309 – aula. 
 
 
I. Přihláška ke studiu 
 
Přihlášky ke studiu (SEVT 49 145 0) lze získat na střední škole nebo v prodejnách SEVT. 
Přihlášky se přijímají do 15. 9. 2006 na adrese: 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Ekonomická fakulta 
Studijní oddělení – přihláška 
Sokolská třída 33 
701 21 Ostrava 1 
 

    
Uchazeč musí v přihlášce vyplnit všechny požadované údaje ve vlastním zájmu zvlášť pečlivě: 
a) Studijní program 
Uchazeč bude přijímán na základě dosaženého počtu bodů při přijímacím řízení v pořadí sestaveném 
počítačem pro každý studijní program.  
b) Cizí jazyk 
Pro přijímací zkoušku si zvolí uchazeč jeden cizí jazyk, ze kterého chce vykonat přijímací zkoušku. 
Uchazeč si může vybrat z těchto cizích jazyků: angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština. 
U přijímací zkoušky se testují znalosti pouze ze standardního spisovného jazyka, slovní zásoba a 
gramatika v předpokládaném rozsahu čtyřletého středoškolského studia. Zvolený jazyk přijímací 
zkoušky uchazeč uvede na 1. straně přihlášky ke studiu v kolonce Zvolený jazyk. 
c) Absolvovaný obor 
Uchazeč uvede název absolvovaného oboru a přiřazených kódů JKOV a KKOV. Oba kódy jsou 
uvedeny na výročním nebo na maturitním vysvědčení. 
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d) IZO (identifikační číslo zařízení) 
Identifikační číslo zařízení je uvedeno ve zřizovací listině střední školy. Údaj je uveden 
na vysvědčeních. 
e) Administrativní poplatek 
Za přijímací řízení je nutno uhradit administrativní poplatek 510,- Kč. Administrativní poplatek se 
uchazečům nevrací. Poplatek může být zaplacen bezhotovostním převodem, hotově v pokladně VŠB - 
Technické univerzity v Ostravě-Porubě nebo poštovní poukázkou typu A (je nutno uvést variabilní 
symbol a převodovou poštu). 

Název účtu adresáta:  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
   17. listopadu 15, 708 33  Ostrava - Poruba 
Číslo účtu: 100954151/0300 
Variabilní symbol: 1001 
Konstantní symbol: 379 
Název a sídlo peněžního ústavu: ČSOB Ostrava 
Převodová pošta: 749 20 VAKUS Vítkov 
IBAN: CZ51 0300 0000 0001 0095 4151 

Administrativní poplatek je v jakékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. 
f) Prospěch 
Prospěch se uvádí podle výročních vysvědčení (druhé pololetí). V posledním absolvovaném ročníku se 
uvádí pololetní vysvědčení. Průměrný prospěch ze všech předmětů se počítá na dvě desetinná místa. 
Uchazeči, kteří již mají maturitu, vyplní údaje za všechny ročníky podle výročních vysvědčení včetně 
maturity a doloží kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a úředně ověřenou kopii 
maturitního vysvědčení. Studijní výsledky na střední škole mají vliv  na bodové hodnocení přijímací 
zkoušky. 
g) Životopis 
Součástí přihlášky ke studiu je životopis. 
 
Důležité upozornění: 
Pokud přihláška ke studiu nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude zaregistrována. Přijímací 
řízení uchazeče se podle zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách zahajuje doručením řádně vyplněné 
přihlášky fakultě.  
 
II. Přijímací zkoušky 
 
Před započetím písemných zkoušek proběhne kontrola účasti, při které musí uchazeči prokázat svou 
totožnost (občanský průkaz, pas), předložit pozvánku k přijímacím zkouškám a odevzdat kopii 
vysvědčení z posledního ročníku střední školy a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. 
Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky (netýká se občanů Slovenské republiky). 
Občané České republiky a Slovenské republiky, kteří absolvovali střední školu v cizině, odevzdají 
ověřenou kopii nostrifikační doložky nebo potvrzení o tom, že o ni požádali.  
Přijímací zkoušky sestávají z písemných testů z: 
a) matematiky, 
b) cizího jazyka, 
c) společensko-ekonomického přehledu. 
Písemné testy budou anonymně opraveny a ohodnoceny  0 – 80 body. 
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Doporučená literatura k přijímacím zkouškám 
 
Matematika: Zkouška z matematiky je formou testu. Jsou vyžadovány znalosti na úrovni gymnázia bez 
matematického zaměření. K přípravě doporučujeme učebnice gymnázia, Matematiku v kostce 
pro střední školy od Zdeňka Vošického a podobnou literaturu, která je vhodná pro přípravu k maturitě.  
Jazyk: U přijímací zkoušky se testují znalosti pouze ze standardního spisovného jazyka, slovní zásoba a 
gramatika v předpokládaném rozsahu čtyřletého středoškolského studia. 
Společensko-ekonomický přehled: Sledování aktuálního ekonomického a společenského vývoje, 
základní teoretické ekonomické pojmy. 
 
III. Bodové hodnocení přijímací zkoušky 
 
Bodové hodnocení přijímací zkoušky se stanoví jako součet bodů za: 
a) matematiku 0 – 80 bodů 
b) cizí jazyk 0 – 80 bodů 
c) společensko-ekonomický přehled 0 – 80 bodů 
d) studijní výsledky na střední škole 0 – 80 bodů 
 
Ekonomická fakulta VŠB - Technické univerzity Ostrava stanoví pro studijní obor Veřejná ekonomika a 
správa v kombinované formě studia pro akademický rok 2006/2007  maximální počet přijímaných 
studentů 200. 
 
Studijní obor Veřejná ekonomika a správa v kombinované formě studia bude otevřen, jestliže 
podmínkám přijímacího řízení vyhoví nejméně 40 uchazečů. 
 
IV. Výsledky přijímacího řízení 
 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pouze na Internetu, kde budou zpřístupněny 
prostřednictvím evidenčního čísla, které bude uchazeči pro přijímací řízení přiděleno. Uchazeči, kteří se 
zúčastní přijímacích zkoušek, obdrží od děkana fakulty písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. 
 
V. Přezkoumání rozhodnutí 
 
Po obdržení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu může uchazeč písemně požádat o přezkoumání 
rozhodnutí. Žádost se podává děkanovi fakulty do 30 dnů ode dne jeho doručení. 
Uchazeči budou moci v termínu 3. 10. 2006 v době od 8.00 – 12.00 hod. nahlédnout na studijním 
oddělení ekonomické fakulty do všech svých materiálů. 
 
VI. Zápis do studia 
 
Zápis do studia se bude konat v budově Obchodní akademie v Šumperku 16. 10. 2006. Konkrétní 
pokyny pro zápis bude uchazečům oznámen spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu. Zápisu se povinně 
musí zúčastnit každý přijatý uchazeč osobně. 
Před stanoveným termínem a v mimořádných případech nejpozději do 5 dnů po tomto termínu se může 
uchazeč písemně omluvit. Uchazeči zaniká právo na zápis do studia, jestliže se bez omluvy nedostavil 
k zápisu nebo jeho omluva nebyla přijata.  

    

     doc. Ing. Josef Fiala, CSc., v.r. 

                                                                             děkan                          


