Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu
na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
pro zimní semestr akademického roku 2019/2020
V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu
Mendelovy univerzity v Brně a Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně ze dne 25.
srpna 2017, jakož i v souladu s usnesením Akademického senátu Provozně ekonomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně stanovuje děkan Provozně ekonomické fakulty (dále jen „děkan“) tyto
podmínky pro přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Provozně ekonomické
fakultě Mendelovy univerzity v Brně pro zimní semestr akademického roku 2019/2020.
§1
Studijní programy a studijní obory
Pro zimní semestr akademického roku 2019/2020 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Provozně
ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „fakulta“):
a) v akreditovaném bakalářském studijním programu Ekonomika a management v prezenční
formě studia, ve studijním oboru Management cestovního ruchu, Manažersko-ekonomický,
Management obchodní činnosti a Sociálně-ekonomický, a
b) v akreditovaném bakalářském studijním programu Ekonomika a management v kombinované
formě studia, ve studijním oboru Manažersko-ekonomický, a
c) v akreditovaném bakalářském studijním programu Economics and Management v prezenční
formě studia, ve studijním oboru Business Economics and Management, a
d) v akreditovaném bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa v prezenční
formě studia, ve studijním oboru Finance, a
e) v akreditovaném bakalářském studijním programu Economic Policy and Administration
v prezenční formě studia, ve studijním oboru Finances, a
f) v akreditovaném bakalářském studijním programu Inženýrská informatika v prezenční formě
studia, ve studijním oboru Automatizace řízení a informatika, a
g) v akreditovaném bakalářském studijním programu Systémové inženýrství a informatika
v prezenční formě studia, ve studijním oboru Ekonomická informatika, a
h) v akreditovaném bakalářském studijním programu System Engineering and Informatics
v prezenční formě studia, ve studijním oboru Economic Informatics, a
i) v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Ekonomika a management
v prezenční formě studia, ve studijním oboru Manažersko-ekonomický a Řízení a ekonomika
obchodu, a
j) v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Ekonomika a management
v kombinované formě studia, ve studijním oboru Ekonomicko-manažerský, a
k) v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Economics and Management
v prezenční formě studia, ve studijním oboru Business Economics and Management, a
l) v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Economics and Management
v kombinované formě studia, ve studijním oboru Business Economics and Management, a
m) v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Hospodářská politika
a správa v prezenční formě studia, ve studijním oboru Finance a investiční management,
Účetnictví a daně a Veřejná správa, a

n) v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Economic policy and
Administration, v prezenční formě studia ve studijním oboru Accounting and Taxes, a
o) v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Hospodářská politika
a správa v kombinované formě studia, ve studijním oboru Veřejná správa, a
p) v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Inženýrská informatika
v prezenční formě studia, ve studijním oboru Automatizace řízení a informatika, a
q) v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Systémové inženýrství
a informatika v prezenční formě studia, ve studijním oboru Ekonomická informatika, a
r) v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu System Engineering and
Informatics v prezenční formě studia, ve studijním oboru Economic Informatics.
§2
Předpokládané počty přijímaných studentů
(1) S ohledem na kapacitní možnosti fakulty, podmínky stanovené MŠMT a vnitřní pravidla MENDELU,
je předpokládaný počet studentů, kteří se zapíší do prvního semestru studia v zimním semestru
akademického roku 2019/2020, stanoven následovně:
a) v bakalářském studijním programu Ekonomika a management, studijním oboru Management
cestovního ruchu 120 studentů, Manažersko-ekonomický 230 studentů, Management
obchodní činnosti 120 studentů a Sociálně-ekonomický 35 studentů,
b) v bakalářském studijním programu Ekonomika a management v kombinované formě, studijním
oboru Manažersko-ekonomický 60 studentů,
c) v bakalářském studijním programu Economics and Management, studijním oboru Business
Economics and Management 100 studentů,
d) v bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa, studijním oboru Finance 120
studentů,
e) v bakalářském studijním programu Economic Policy and Administration studijním oboru
Finances 30 studentů,
f) v bakalářském studijním programu Inženýrská informatika, studijním oboru Automatizace řízení
a informatika 80 studentů,
g) v bakalářském studijním programu Systémové inženýrství a informatika, studijním oboru
Ekonomická informatika 120 studentů,
h) v bakalářském studijním programu System Engineering and Informatics, ve studijním oboru
Economic Informatics 30 studentů,
i) v navazujícím magisterském programu Ekonomika a management, studijním oboru Manažerskoekonomický 100 studentů a studijním oboru Řízení a ekonomika obchodu 50 studentů,
j) v navazujícím magisterském programu Ekonomika a management v kombinované formě,
studijním oboru Manažersko-ekonomický 50 studentů,
k) v navazujícím magisterském programu Economics and Management, studijním oboru Business
Economics and Management 50 studentů,
l) v navazujícím magisterském programu Economics and Management v kombinované formě,
studijním oboru Business Economics and Management 40 studentů,
m) v navazujícím magisterském programu Hospodářská politika a správa, studijním oboru Finance
a investiční management 40 studentů, studijním oboru Účetnictví a daně 40 studentů,
studijním oboru Veřejná správa 40 studentů,
n) v navazujícím magisterském programu Economic policy and Administration, oboru
Accounting and Taxes 30 studentů,
o) v navazujícím magisterském programu Hospodářská politika a správa v kombinované formě,
studijním oboru Veřejná správa 40 studentů,
p) v navazujícím magisterském programu Inženýrská informatika, studijním oboru Automatizace
řízení a informatika 40 studentů,
q) v navazujícím magisterském programu Systémové inženýrství a informatika, studijním oboru
Ekonomická informatika 40 studentů,
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r) v navazujícím magisterském programu System Engineering and Informatics, studijním oboru
Economic Informatics 30 studentů.
(2) Počet uchazečů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu podle ustanovení § 49 odst.
5 zákona o vysokých školách je určen počty uchazečů v ustanoveních § 4 odst. 6, § 5 odst. 5, § 6
odst. 7 a § 7 odst. 8 po odečtení počtu uchazečů, kteří se k převzetí rozhodnutí o přijetí nedostavili
nebo se nezapsali. V závislosti na celkovém počtu studentů zapsaných ke studiu do prvního
semestru v zimním semestru příslušného akademického roku, podmínkách stanovených MŠMT a
vnitřních pravidlech MENDELU, si fakulta vyhrazuje právo v případě, že počet zapsaných studentů
klesne pod počet určený v odst. 1 pro daný program a obor, nenabídnout přijetí dalším uchazečům.
§3
Přihláška ke studiu
(1) Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního
systému MENDELU (dále jen „UIS“) podle instrukcí uvedených přímo v aplikaci pro podávání
přihlášek. Papírové přihlášky mohou být akceptovány pouze u studijních programů uskutečňovaných
v anglickém jazyce z důvodů hodných zvláštního zřetele.
(2) Formulář elektronické přihlášky je dostupný na adrese: https://is.mendelu.cz/prihlaska/.
(3) Přihláška do bakalářského studijního programu musí být podána do 20. března 2019.
(4) Přihláška do navazujícího studijního programu musí být podána do 10. dubna 2019.
(5) Ke dni podání přihlášky je splatný poplatek spojený s přijímacím řízením do bakalářských studijních
programů uskutečňovaných v českém jazyce ve výši 240 Kč či do navazujících magisterských
studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce ve výši 440 Kč. Ve studijních programech
uskutečňovaných v anglickém jazyce se poplatek spojený s přijímacím řízením nevyměřuje.
Poplatek se hradí převodem, bankovní složenkou nebo poštovní poukázkou ve prospěch účtu
Mendelovy univerzity v Brně podle pokynů uvedených v elektronické přihlášce. Poplatek nelze platit
v hotovosti. Poplatek je nevratný.
(6) Vady v elektronické přihlášce uchazeč odstraňuje způsobem a ve lhůtách uvedených v rámci UIS
případně na základě výzvy a pokynů studijního oddělení fakulty. Neodstranění vad řádně a včas
může mít podle povahy za následek nezahájení či zastavení přijímacího řízení.
(7) Ověření zdravotní způsobilosti uchazeče se v přijímacím řízení na fakultě neposuzuje.
(8) Uchazeč dbá zejména na to, aby sledoval informace v UIS v elektronické přihlášce a aby měl řádně
vyplněny alternativy k oboru, do kterého se hlásí, na programech, na kterých se přijímá do vícero
oborů.
§4
Podmínky přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů uskutečňovaných v českém
jazyce
(1) Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Povinnou součástí přijímacího řízení je
přijímací zkouška z předmětu „Obecné studijní předpoklady“ Národní srovnávací zkoušky
společnosti SCIO nebo z předmětu „Všeobecné študijné predpoklady“, který je slovenskou verzí
předmětu Obecné studijní předpoklady (dále jen „OSP“). Více informací na adrese:
www.scio.cz/nsz/.
(2) V přijímacím řízení se zohledňují výsledky uchazečů v OSP z termínů 8. prosince 2018,
1. února 2019, 9. března 2019, 30. března 2019 a 1. května 2019, přičemž se bere v úvahu nejlepší
dosažený výsledek uchazeče. V přijímacím řízení rozhoduje pořadí nejlepších uchazečů.
(3) Od povinnosti konat přijímací zkoušku mohou být na základě rozhodnutí děkana osvobozeni
uchazeči, kteří si podají písemnou žádost doloženou úředně ověřenou kopií dokumentu
prokazujícího danou skutečnost do 14. června. 2019 a:
a) hlásí se do bakalářského studijního programu Inženýrská informatika nebo Systémové
inženýrství a informatika a u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosáhli u
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alespoň jednoho předmětu z předmětů „Matematika“, „Fyzika“ nebo „Informatika a výpočetní
technika“ hodnocení stupněm „dobře“ či lepším nebo úspěšně absolvovali kurz „Informatika
naostro“ na fakultě.
b) hlásí se do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce a v posledních
třech školních letech se úspěšně zúčastnili studentských odborných soutěží. Soulad
studentské soutěže a studijního programu a odbornou úroveň studentské soutěže posuzuje
přijímací komise jmenovaná děkanem („dále jen přijímací komise“). Na základě tohoto posouzení
děkan rozhodne o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku. V tomto případě je lhůta
pro podávání žádostí zkrácena do 20. března 2019.
c) hlásí se do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce a před méně
než třemi lety úspěšně absolvovali vyšší odbornou školu v akreditovaném vzdělávacím
programu v oboru příbuzném studijnímu programu, do kterého se hlásí.
d) hlásí se do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce a dosáhli jiného
prokazatelného výjimečného odborného úspěchu v oblasti příbuzné studijnímu programu, do
kterého se hlásí. Význam dosaženého úspěchu a jeho příbuznost se studijním programem
posuzuje přijímací komise. Na základě tohoto posouzení děkan rozhodne o osvobození od
povinnosti konat přijímací zkoušku.
(4) Od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě odst. 3 může být osvobozeno maximálně tolik
uchazečů, kolik odpovídá 50 % z počtů uvedených v § 2 odst. 1 u odpovídajících bakalářských
studijních programů a studijních oborů.
(5) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan. Poradním orgánem je přijímací komise.
(6) Uchazeči, kteří se výsledkem OSP umístili v pořadí do místa určeného přijímací komisí, budou
pozváni k ověření splnění podmínek dosaženého vzdělání podle odst. 1 a převzetí rozhodnutí
o přijetí a zápisu ke studiu (dále jen „převzetí rozhodnutí“). Převzetí rozhodnutí se uskuteční
ve dnech 1. června až 12. července 2019. V případě, kdy počet zapsaných studentů do daného
studijního programu a oboru klesne pod vyhlášený počet podle § 2 odst. 1, je přijímací komise
oprávněna navrhnout děkanovi přijetí další skupiny uchazečů. Termín ověření splnění podmínek
dosaženého vzdělání podle odst. 1 a převzetí rozhodnutí bude uchazečům oznámen v pozvánce.
(7) Složení maturitní zkoušky prokazuje uchazeč pozvaný k převzetí rozhodnutí podle odst. 6 úředně
ověřenou kopií maturitního vysvědčení (dále jen „vysvědčení").
(8) Uchazeč může děkana požádat o odložení termínu určeného na základě odst. 6, pokud
vysvědčením v daném termínu nedisponuje. Žádost musí být podána nejpozději do 28. června 2019.
(9) Uchazečům, kterým nebude zasláno pozvání k převzetí rozhodnutí podle odst. 6, uchazečům, kteří
nebudou schopni do určeného dne zápisu ke studiu prokázat splnění podmínek dosaženého
vzdělání podle odst. 1, a uchazečům, kteří se přijímací zkoušky nezúčastnili, zašle fakulta rozhodnutí
o nepřijetí.
§5
Podmínky přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů uskutečňovaných v anglickém
jazyce
(1) Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů uskutečňovaných v anglickém
jazyce je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Povinnou součástí přijímacího řízení je
přijímací zkouška z předmětu matematika a předmětu anglický jazyk, kterou organizuje fakulta.
(2) Přijímací zkouška má podobu testu. U každého předmětu je možné dosáhnout maximálně 100 bodů.
Dosažené výsledky z obou testů se sčítají. V přijímacím řízení rozhoduje pořadí nejlepších
uchazečů.
(3) Další informace včetně ukázkových otázek z testů, postup při nostrifikaci vzdělání či časy a místa
konání testů budou zveřejněny v anglickém jazyce na fakultních stránkách na adrese:
www.pef.mendelu.cz/en/.
(4) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan. Poradním orgánem je přijímací komise.
(5) Uchazeči, kteří se výsledkem podle odst. 2 umístili v pořadí do místa určeného přijímací komisí,
budou pozváni k ověření splnění podmínek dosaženého vzdělání podle odst. 1 a převzetí rozhodnutí.
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Převzetí rozhodnutí se uskuteční ve dnech 1. června až 12. července 2019. V případě, kdy počet
zapsaných studentů do daného studijního programu a oboru klesne pod vyhlášený počet podle § 2
odst. 1, je přijímací komise oprávněna navrhnout děkanovi přijetí další skupiny uchazečů. Termín
ověření splnění podmínek dosaženého vzdělání podle odst. 1 a převzetí rozhodnutí bude
uchazečům oznámen v pozvánce.
(6) Složení maturitní zkoušky prokazuje uchazeč pozvaný k převzetí rozhodnutí podle odst. 6 úředně
ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Vykonal-li uchazeč maturitní zkoušku v zahraničí,
prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 48 odst. 4
zákona o vysokých školách.
(7) Uchazeč může děkana požádat o odložení termínu určeného na základě odst. 5, pokud dokumentem
uvedeným v odst. 6 v daném termínu nedisponuje. Žádost musí být podána nejpozději do 28. června
2019.
(8) Uchazečům, kterým nebude zasláno pozvání k převzetí rozhodnutí podle odst. 5, uchazečům, kteří
nebudou schopni v určený den zápisu ke studiu prokázat splnění podmínek dosaženého vzdělání
podle odst. 1 a uchazečům, kteří se přijímací zkoušky nezúčastnili, zašle fakulta rozhodnutí
o nepřijetí.
§6
Podmínky přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů
uskutečňovaných v českém jazyce
(1) Podmínkou přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných
v českém jazyce je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Povinnou součástí
přijímacího řízení je přijímací zkouška z odborného předmětu, kterou organizuje fakulta ve dnech
3. až 7. června 2019.
(2) Uchazeč o přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu:
a) Ekonomika a management koná zkoušku z odborného předmětu Podniková ekonomika,
b) Hospodářská politika a správa koná zkoušku z odborného předmětu Makroekonomie,
c) Inženýrská informatika koná zkoušku z odborného předmětu Inženýrská informatika,
d) Systémové inženýrství a informatika koná zkoušku z odborného předmětu Ekonomická
informatika.
(3) Přijímací zkouška má formu elektronického testu. Každému uchazeči je vygenerován individuální
test, který je okamžitě po odevzdání vyhodnocen. Uchazeč je po odevzdání testu seznámen
s dosaženým výsledkem. U testu lze dosáhnout maximálně 100 bodů z každého odborného
předmětu. V přijímacím řízení rozhoduje pořadí nejlepších uchazečů.
(4) Od povinnosti konat přijímací zkoušku mohou být na základě rozhodnutí děkana osvobozeni
uchazeči, kteří si podají písemnou žádost doloženou úředně ověřenou kopií dokumentu
prokazujícího danou skutečnost do 28. května 2019 a:
a) hlásí se do navazujícího magisterského studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce,
který navazuje na bakalářský studijní program, který uchazeč studuje nebo úspěšně
absolvoval před méně než třemi lety na fakultě.
b) hlásí se do navazujícího magisterského studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce,
který navazuje na bakalářský studijní program, který uchazeč studuje nebo úspěšně absolvoval
před méně než třemi lety na fakultě, a v rámci svého studia absolvovali zahraniční studijní
pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní.
c) hlásí se do navazujícího magisterského studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce
a dosáhli prokazatelného výjimečného odborného úspěchu v oblasti příbuzné studijnímu
programu, do kterého se hlásí. Význam dosaženého úspěchu a jeho příbuznost se studijním
programem posuzuje přijímací komise. Na základě tohoto posouzení děkan rozhodne
o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku.
(5) Od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě odst. 4 písm. a může být osvobozeno maximálně
tolik uchazečů, kolik odpovídá 70 % z počtů uvedených v § 2 odst. 1 u odpovídajících navazujících
magisterských studijních programů a studijních oborů snížených o počet kladně vyřízených žádostí
uchazečů na základě odst. 4 písm. b. U rozhodnutí o osvobození od povinnosti konat přijímací
5

zkoušku na základě odst. 4 písm. a rozhoduje pořadí uchazečů dle nejlepšího studijního průměru
z odstudovaných předmětů za celé studium (včetně neúspěšně ukončených předmětů)
uvedeného v UISu v den jednání přijímací komise.
(6) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan. Poradním orgánem je přijímací komise.
(7) Uchazeči, kteří se výsledkem testu z odborného předmětu umístili v pořadí do místa určeného
přijímací komisí, budou pozváni k ověření splnění podmínek dosaženého vzdělání podle odst. 1
a převzetí rozhodnutí. Převzetí rozhodnutí se uskuteční ve dnech 17. až 28. června 2019.
V případě, kdy počet zapsaných studentů do daného studijního programu a oboru klesne pod
vyhlášený počet podle § 2 odst. 1, je přijímací komise oprávněna navrhnout děkanovi přijetí další
skupiny uchazečů. Termín ověření splnění podmínek dosaženého vzdělání podle odst. 1 a převzetí
rozhodnutí bude studentům oznámen v pozvánce.
(8) Řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu prokazuje uchazeč, který není studentem
ani absolventem fakulty, pozvaný k převzetí rozhodnutí podle odst. 7 úředně ověřenou kopií
diplomu.
(9) Uchazeč může děkana požádat o odložení termínu určeného na základě odst. 7, pokud dokumentem
uvedeným v odst. 8 v daném termínu nedisponuje. Žádost musí být podána nejpozději do 12. června
2019.
(10) Uchazečům, kterým nebude zasláno pozvání k převzetí rozhodnutí podle odst. 7, uchazečům, kteří
nebudou schopni do určeného dne zápisu ke studiu prokázat splnění podmínek dosaženého
vzdělání podle odst. 1, a uchazečům, kteří se přijímací zkoušky nezúčastnili, zašle fakulta rozhodnutí
o nepřijetí.
§7
Podmínky přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů
uskutečňovaných v anglickém jazyce
(1) Podmínkou přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných
v anglickém jazyce je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Povinnou součástí
přijímacího řízení je přijímací zkouška z odborného předmětu, kterou organizuje fakulta zejména
ve dnech 3. až 7. června 2019.
(2) Uchazeč o přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu:
a) Economics and Management koná zkoušku z odborného předmětu Business Economics,
b) Economic Policy and Administration koná zkoušku z odborného předmětu Macroeconomics,
c) System Engineering and Informatics koná zkoušku z odborného předmětu Economic
Informatics.
(3) Přijímací zkouška má formu testu. Každému je vygenerován individuální test, který je po odevzdání
vyhodnocen. Uchazeč je po odevzdání testu seznámen s dosaženým výsledkem. U testu lze
dosáhnout maximálně 100 bodů z každého odborného předmětu. V přijímacím řízení rozhoduje
pořadí nejlepších uchazečů.
(4) Další informace včetně ukázkových otázek z testů, postup při nostrifikaci vzdělání či časy a místa
konání testů budou zveřejněny v anglickém jazyce na fakultních stránkách na adrese:
www.pef.mendelu.cz/en/.
(5) Od povinnosti konat přijímací zkoušku mohou být na základě rozhodnutí děkana osvobozeni
uchazeči, kteří si podají písemnou žádost doloženou úředně ověřenou kopií dokumentu
prokazujícího danou skutečnost do 28. května 2019 a:
a) hlásí se do navazujícího magisterského studijního programu uskutečňovaného v anglickém
jazyce, který navazuje na bakalářský studijní program, který uchazeč studuje nebo úspěšně
absolvoval před méně než třemi lety na fakultě.
b) hlásí se do navazujícího magisterského studijního programu uskutečňovaného v anglickém
jazyce, který navazuje na bakalářský studijní program, který uchazeč studuje nebo úspěšně
absolvoval před méně než třemi lety na fakultě, a kteří v rámci svého studia absolvovali
zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní.
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c) hlásí se do navazujícího magisterského studijního programu uskutečňovaného v anglickém
jazyce a kteří dosáhli prokazatelného výjimečného odborného úspěchu v oblasti příbuzné
studijnímu programu, do kterého se hlásí. Význam dosaženého úspěchu a jeho příbuznost
se studijním programem posuzuje přijímací komise. Na základě tohoto posouzení děkan
rozhodne o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku.
(6) Od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě odst. 4 písm. a může být osvobozeno maximálně
tolik uchazečů, kolik odpovídá 50 % z počtů uvedených v § 2 odst. 1 u odpovídajících navazujících
magisterských studijních programů a studijních oborů zmenšených o počet kladně vyřízených
žádostí uchazečů na základě odst. 4 písm. b. U rozhodnutí o osvobození od povinnosti konat
přijímací zkoušku na základě odst. 4 písm. a rozhoduje pořadí uchazečů podle nejlepšího
studijního průměru z odstudovaných předmětů za celé studium (včetně neúspěšně
ukončených předmětů) uvedeného v UISu v den jednání přijímací komise.
(7) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan. Poradním orgánem je přijímací komise.
(8) Uchazeči, kteří se výsledkem testu z odborného předmětu umístili v pořadí do místa určeného
přijímací komisí, budou pozváni k ověření splnění podmínek dosaženého vzdělání podle odst. 1
a převzetí rozhodnutí. Převzetí rozhodnutí se uskuteční ve dnech 17. až 28. června 2019.
V případě, kdy počet zapsaných studentů do daného studijního programu a oboru klesne pod
vyhlášený počet podle § 2 odst. 1, je přijímací komise oprávněna navrhnout děkanovi přijetí další
skupiny uchazečů. Termín ověření splnění podmínek dosaženého vzdělání podle odst. 1 a převzetí
rozhodnutí bude studentům oznámen v pozvánce.
(9) Řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu prokazuje uchazeč, který není studentem
ani absolventem fakulty, pozvaný k převzetí rozhodnutí podle odst. 7 úředně ověřenou kopií
diplomu. Získal-li uchazeč zahraniční vysokoškolské vzdělání, prokazuje splnění podmínky
dosažení vysokoškolského vzdělání podle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách.
(10) Uchazeč může děkana požádat o odložení termínu určeného na základě odst. 8, pokud
dokumentem uvedeným v odst. 9 v daném termínu nedisponuje. Žádost musí být podána nejpozději
do 12. června 2019.
(11) Uchazečům, kterým nebude zasláno pozvání k převzetí rozhodnutí podle odst. 7, uchazečům, kteří
nebudou schopni do určeného dne zápisu ke studiu prokázat splnění podmínek dosaženého
vzdělání podle odst. 1 a uchazečům, kteří se přijímací zkoušky nezúčastnili, zašle fakulta rozhodnutí
o nepřijetí.
§8
Závěrečná ustanovení
(1) Děkan si vyhrazuje právo studium v daném studijním programu či studijním oboru nezahajovat,
pokud počet úspěšných uchazečů u přijímací zkoušky nedosáhne alespoň 40 úspěšných uchazečů
hlásících se do bakalářského studijního programu či studijního oboru či 30 úspěšných uchazečů
hlásících se do navazujícího magisterského studijního programu či studijního oboru. V tomto případě
děkan rozhodne o přijetí úspěšných uchazečů do studijních programů či studijních oborů příbuzných
s ohledem na kapacitu daného programu, oboru a fakulty.
(2) Děkan si vyhrazuje právo obdobně jako v doporučeném postupu znovupřijetí ke studiu MŠMT
přijmout úspěšné uchazeče do nově akreditovaného studijního programu, který je stejným nebo
obdobným vůči akreditovanému studijnímu oboru uskutečňovanému na fakultě, do kterého se
uchazeči hlásí, pokud bude tato nová akreditace fakultě udělena před jednáním přijímací komise.
(3) Děkan si vyhrazuje právo vyhlásit případné druhé kolo přijímacího řízení, pokud počty uvedené v §
2 odst. 1 nebudou naplněny.
(4) Student fakulty, který řádně studuje v akreditovaném programu, který se člení na více než jeden
studijní obor, si může v termínu do 17. května 2019 podat žádost o změnu studijního oboru, pokud
jsou oba dotčené studijní obory uskutečňované v rámci stejného programu. O žádosti rozhoduje
děkan.
(5) V případě přijímacích zkoušek konaných v zahraničí může děkan stanovit mírně odlišné termíny
pro jednotlivé kroky a podmínky přijímacího řízení.
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(6) Zprávu o průběhu přijímacího řízení dle § 50 odst. 9 zákona o vysokých školách zveřejní fakulta na:
www.pef.mendelu.cz.
(7) Dotazy lze adresovat na: studijni@pef.mendelu.cz.
(8) Řádně vyplněné žádosti lze v daném termínu doručovat na adresu:
Provozně ekonomická fakulta MENDELU
Studijní oddělení děkanátu
Zemědělská 1
613 00 Brno
Česká republika
V Brně dne 15. října. 2018

Schváleno Akademickým senátem PEF
MENDELU dne 15. října 2018

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
děkan fakulty

doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
předseda Akademického senátu fakulty

Ve verzi s opravenými formálními nedostatky, se kterými byl Akademický senát PEF MENDELU
seznámen na zasedání dne 26. listopadu 2018.
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