
VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PROBÍHAJÍCÍM V 

AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020 NA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ 

FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 
 
 

Článek 1 
 

Všeobecná ustanovení 
 
1. Smyslem této vyhlášky je stanovení podmínek pro přijetí ke studiu do bakalářských, 

navazujících magisterských a doktorských studijních programů organizovaných 

Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze (NF VŠE) a popis 

přijímacího řízení, které NF VŠE za tímto účelem v průběhu akademického roku 

2019/2020 vypisuje.  
2. Za účelem lepší informovanosti o možnostech studia na NF VŠE bude uspořádán Den 

otevřených dveří NF VŠE, a to dne 10. ledna 2020 v 10 hodin v Likešově aule VŠE. Den 

otevřených dveří je orientován zejména na studium v bakalářských studijních programech. 

 

3. Studenti NF VŠE na všech stupních (včetně těch akreditovaných v českém jazyce) mají ve 

studijních plánech některé předměty v anglickém jazyce. Znalost anglického jazyka  
na úrovni potřebné k jejich absolvování se tak považuje u studentů NF VŠE za 

samozřejmou, a to i tehdy, kdy jazyk není explicitně součástí přijímacího řízení.  
4. Poplatky za přijímací řízení se nevracejí, a to ani v případech neúčasti na přijímací 

zkoušce nebo nemožnosti splnění dalších podmínek přijetí.  
5. V případě nutnosti změny některých informací uvedených v tomto opatření budou tyto 

změny bez prodlení zveřejněny na elektronické úřední desce NF VŠE na její internetové 

stránce http://nf.vse.cz. 
 

 

ČÁST PRVNÍ 
 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 
 
 
 
 

Článek 2 
 

Otevírané studijní programy 
 
1. V akademickém roce 2019/2020 budou na NF VŠE přijímáni studenti do bakalářských 

studijních programů pouze v jednom období, a to v červnu 2020. Přijatí uchazeči budou 

začínat své studium na začátku akademického roku 2020/2021.  
2. Studenti budou přijímáni v rámci bakalářského studia do studijního programu Ekonomie,  

studijního programu Národní hospodářství, studijního programu Veřejná správa a 

regionální rozvoj.  
3. Záměrem NF VŠE je přijmout ke studiu nejlepší uchazeče bez ohledu na studijní program 

zvolený na přihlášce. Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých programů tak nejsou 

stanoveny předem. Program lze po zápisu do studia změnit.  
4. Kontaktní osobou v otázkách přijímacího řízení do bakalářských studijních programů je 

paní Pavla Kovářová (pavla.kovarova@vse.cz), tel.: 224 095 556. 
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Článek 3 
 

Přihlášky ke studiu 
 

1. Přihlášku ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba podat 

elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz.  
2. Lhůta pro podání přihlášky končí ve 23:59 dne 31. 5. 2020.  
3. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou 

adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním symbolu, 

které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.  
4. Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením bude pro přijímací řízení konané  

v akademickém roce 2019/2020 určena příkazem rektorky zveřejněným na úřední desce  
a elektronické úřední desce VŠE.  

5. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy má kompletně vyplněnou přihlášku  
a zároveň je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku za úkony spojené  
s přijímacím řízením, zaslaná pod příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná 

částka nižší – například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi 

přihlášené. 

 

Článek 4 
 

Podmínky přijetí 
 

1. K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce 

na NF VŠE je třeba splnit následující podmínky:  
a) absolvovat v období od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020 (uznávány jsou výsledky testů za 

poslední 2 roky) test obecných studijních předpokladů u společnosti www.scio.cz, s. r. 

o.;  
b) dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání;  
c) využít svého nároku na přijetí do studia a dostavit se ve stanovených termínech k 

zápisu do studia – článek 5, odst. 1, písm. a).  
2. První z podmínek přijetí – odst. 1, písm. a) – se považuje za splněnou absolvováním testu 

v případě, že uchazeč udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V 

opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE 

originál certifikátu o výsledku testu vydaný společností www.scio.cz, s. r. o. (V případě 

udělení souhlasu s předáním výsledků testu není třeba NF VŠE tyto certifikáty dodávat.)  
3. Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek.  
4. Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče.  

(Více na http://www.scio.cz.) Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s 

přihlášením se k testu OSP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a žádné z uchazečů na ně 

nepřihlašuje ani k nim uchazeče nezve. 
 
5. Jako plnohodnotnou náhradu za test OSP je možné absolvovat u společnosti www.scio.cz, 

s. r. o. test OSP ve slovenském jazyce (Test VŠP) nebo americký SAT  
Reasoning Test.  

6. Druhou z podmínek – odst. 1, písm. b) – prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení  
příslušného vzdělání, které musejí odevzdat ve stanovených termínech při přijímání a 

zápisu do studia.  
7. Podmínka dle odst. 1, písm. a) se považuje za automaticky splněnou v případě: 
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a) doložení dosaženého průměrného prospěchu do 1,5 včetně za tři poslední pololetí 

středoškolského studia (pololetní a závěrečné vysvědčení předposledního ročníku a 

pololetní vysvědčení posledního ročníku střední školy), a to podáním Žádosti o přijetí bez 

přijímací zkoušky do 30. 4. 2020 s uvedením průměrného prospěchu potvrzeného střední 

školou. Podmínkou je, aby studium bylo realizováno na střední škole v ČR nebo 

SR.  
b) umístění do 10. místa včetně v „Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty 

VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie“ a podáním Žádosti o 

přijetí bez přijímací zkoušky do 31. 5. 2020.  
c) účasti v celostátní soutěži SOČ, v celostátních kolech studentských odborných 

olympiád nebo v jiných fakultou uznaných studentských soutěžích a podáním Žádosti 

o přijetí bez přijímací zkoušky do 10. 6. 2020. 

 

Formulář Žádosti o přijetí bez přijímacích zkoušek je k dispozici na webových stránkách 

fakulty https://nf.vse.cz/homepage/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/  
Vyplněný formulář je nutné zaslat poštou v listinné podobě na studijní oddělení NF VŠE. 

 

 

Článek 5 
 

Průběh přijetí a zápisu 
 

1. O pořadí přijímaných do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce 

rozhoduje percentil z testu OSP. NF VŠE bude kontaktovat e-mailem uchazeče, kteří splní 

percentilovou hranici potřebnou pro přijetí stanovenou vedením NF VŠE. Dosažení 

percentilové hranice neznamená, že je uchazeč automaticky přijat do studia, má pouze 

nárok na přijetí do studia. Uchazeči, kteří nedosáhnou na percentilovou hranici, obdrží 

formou dopisu rozhodnutí o nepřijetí do studia.  
Percentilová hranice pouze rozděluje uchazeče o studium do dvou skupin:  
a) uchazeči, kteří mají nárok na přijetí do studia:  

uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli lepšího nebo stejného výsledku, než jaký stanoví 

hranice: takoví uchazeči mají možnost se dostavit ve stanovených termínech k přijetí a 

zápisu do studia (viz odst. 2). NF VŠE takovým uchazečům garantuje, že v případě, že 

se dostaví a prokáží splnění nutných podmínek k přijetí, budou do studia přijati a 

zapsáni;  
b) uchazeči, kteří nemají nárok na přijetí do studia:  

uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli horšího výsledku, než stanoví hranice: takoví 

uchazeči nebudou ke studiu přijati. Tím není dotčena možnost požádat o přezkoumání 

tohoto rozhodnutí (viz odst. 4).  
2. NF VŠE bude přijímat a zapisovat do studia na studijním oddělení NF VŠE v termínech, 

které budou pravděpodobně spadat do druhé poloviny měsíce června. K přijetí a zápisu do 

studia se uchazeči dostavují zásadně osobně, anebo v zastoupení na základě úředně 

ověřené plné moci. S sebou uchazeči musejí mít platný průkaz totožnosti, průkazovou 

fotografii, doklad o splnění druhé podmínky přijetí (úředně ověřenou kopii maturitního 

vysvědčení - viz čl. 4, odst. 1, písm. b).  
3. Nedostavením se v jednom ze stanovených termínů k přijetí a zápisu do studia ztrácí 

uchazeč nárok na přijetí a nebude ke studiu přijat. Tím není dotčena možnost požádat o 

přezkoumání tohoto rozhodnutí (viz odst. 4). 
 
 

 

3 

https://nf.vse.cz/homepage/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/


4. V případě všech rozhodnutí děkana v otázkách nepřijetí do studia lze podat žádost o 

přezkoumání rozhodnutí. Tuto žádost lze podat až poté, co bude dané rozhodnutí 

doručeno poštou do vlastních rukou danému uchazeči. Na žádosti o přezkoumání podané 

před obdržením rozhodnutí nebude brán zřetel. Při přezkoumání výsledku rozhodnutí 

rozhoduje zpravidla výsledek testu OSP. Rozhodnutím o přijetí či nepřijetí se nemá na 

mysli stanovení percentilové hranice (dle odst. 1). Na žádosti o přezkoumání stanovení 

této hranice nebude brán zřetel. 

 

Článek 6 
 

Studijní program Economics v anglickém jazyce 
 

1. V rámci bakalářského studia budou studenti přijímáni do studijního programu Economics, 

který je vyučován v anglickém jazyce. Jedná se o placený program.  
2. Výše poplatku za studium v oboru Economics bude pro akademický rok 2019/2020 

určena příkazem rektorky zveřejněným na úřední desce a elektronické úřední desce VŠE.  
3. V akademickém roce 2019/2020 budou na NF VŠE přijímáni studenti do bakalářského 

studijního programu pouze v jednom období, a to v červnu 2020. Přijatí uchazeči budou 

začínat své studium na začátku akademického roku 2020/2021.  
4. Přihlášku ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba podat 

elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz a dále splnit podmínky přijímacího řízení 

podle pokynů na http://econ.vse.cz/admission-procedure/.  
5. Lhůta pro podání přihlášky končí ve 23:59 dne 30. 4. 2020. NF VŠE může umožnit podání 

přihlášky i po tomto datu (nejpozději však 15. 8. 2020).  
6. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou 

adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním symbolu, 

které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.  
7. Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením bude pro přijímací řízení konané  

v akademickém roce 2019/2020 určena příkazem rektorky zveřejněným na úřední desce  
a elektronické úřední desce VŠE.  

8. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy 

připsána předepsaná částka poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, zaslaná pod 

příslušným variabilním symbolem (bude-li poukázaná částka nižší – například snížená o 

bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené) a dále pak po obdržení 

všech požadovaných materiálů pro přijímací řízení.  
9. O pořadí přijímaných do programu uskutečňovaného v anglickém jazyce rozhoduje děkan 

na základě doporučení hodnotící komise.  
10. NF VŠE bude jednotlivé uchazeče o přijetí a zápisu informovat písemně.  
11. NF VŠE bude přijímat a zapisovat ke studiu v termínech, které budou oznámeny uchazeči 

písemně.  
12. Nedostavením se v jednom ze stanovených termínů k přijetí a zápisu do studia ztrácí 

uchazeč nárok na přijetí a nebude ke studiu přijat. Tím není dotčena možnost požádat  
o přezkoumání tohoto rozhodnutí.  

13. Poplatek za studium musí být uhrazen podle pokynů, které každý uchazeč obdrží emailem 

nejpozději do 30. 8. 2020.  
14. Neuhradí-li uchazeč poplatek za studium, nebude ke studiu přijat.  
15. Kontaktní osobou v otázkách přijímacího řízení do bakalářského studijního programu 

Economics je paní Mgr. Lucie Wagnerová (lucie.wagnerova@vse.cz), tel.: 224 095 372. 
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ČÁST DRUHÁ 
 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 
 
 

 

Článek 7 
 

Otevírané studijní programy 
 

1. V akademickém roce 2019/2020 budou na NF VŠE přijímáni studenti do navazujícího 

magisterského studijního programu ve dvou obdobích:  
a) v lednu 2020 (se zápisem do studia na letní semestr 2019/2020);  
b) v červnu 2020 (se zápisem do studia na zimní semestr 2020/2021).  

2. Studenti budou přijímáni v rámci navazujícího magisterského studia do studijního 

programu Ekonomie, studijního programu Hospodářská politika, studijního programu 

Hospodářské a politické dějiny 20. století, studijního programu Regionalistika a veřejná 

správa a studijního programu Ekonomická žurnalistika.
1
 

3. Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých programů nejsou stanoveny předem, ale 

vyplývají z počtu a kvality uchazečů o tyto studijní programy.  
4. Kontaktní osobou v otázkách přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních 

programů je paní Klára Horová (klara.horova@vse.cz), tel.: 224 095 540. 

 

Článek 8 
 

Přihlášky ke studiu 
 

1. Přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu na NF VŠE je třeba 

podat elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz.  
2. Lhůta pro podání přihlášky končí ve 23:59 v následujících dnech:  

a) 10. 1. 2020 pro studium od letního semestru 2019/2020;  
b) 22. 5. 2020 pro studium od zimního semestru 2020/2021.  

3. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou 

adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním symbolu, 

které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.  
4. Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením bude pro přijímací řízení konané v 

akademickém roce 2019/2020 určena příkazem rektorky zveřejněným na úřední desce a 

elektronické úřední desce VŠE.  
5. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy 

připsána předepsaná částka poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením zaslaná s 

příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší – například snížená o 

bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené. 

 

Článek 9 
 

Podmínky přijetí 
 

1. K přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu uskutečňovaném v 

českém jazyce na NF VŠE je třeba splnit následující podmínky:  
a) absolvovat přijímací test z odborného přehledu;  

 

 
1 Po schválení Národním akreditačním úřadem.
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b) dosáhnout vzdělání v bakalářském studijním programu.  
2. První podmínku přijetí – odst. 1, písm. a) – je možné splnit:  

a) v lednu 2020 pro studium od letního semestru 2019/2020;  
b) v červnu 2020 pro studium od zimního semestru 2020/2021.  
Každý z uchazečů bude o přesné hodině a místě konání těchto testů zpraven e-mailem s 

dostatečným předstihem.  
3. Druhou z podmínek – odst. 1, písm. b) – prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení  

příslušného  vzdělání,  které  musejí  odevzdat  ve  stanovených  termínech  při  přijímání  
a zápisu do studia.  

4. Podmínka dle odst. 1, písm. a) se považuje za automaticky splněnou u uchazečů, kteří 

jsou absolventy bakalářského programu NF VŠE v Praze a v minulosti nikdy nebyli 

studenty navazujícího magisterského programu NF VŠE, který nedokončili.  
5. NF VŠE nepodmiňuje přístup do konkrétních programů navazujícího magisterského 

studia na NF VŠE absolvováním předepsaných programů (dříve studijních oborů) 

bakalářského (navazujícího magisterského či magisterského) studia. Je odpovědností 

každého uchazeče si případné chybějící znalosti plynoucí z odlišnosti absolvovaného 

studijního programu (dříve studijního oboru) a programu, na nějž se hlásí, doplnit. 

 

Článek 10 
 

Průběh přijetí a zápisu 
 

1. O pořadí přijímaných do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce rozhoduje 

bodový výsledek z přijímacího testu. NF VŠE bude kontaktovat e-mailem uchazeče, kteří 

splní bodovou hranici potřebnou pro přijetí stanovenou vedením NF VŠE. Dosažení bodové 

hranice neznamená, že je uchazeč automaticky přijat do studia, má pouze nárok na přijetí do 

studia. Bodová hranice uchazeče o studium rozdělí do dvou skupin:  
a) uchazeči, kteří splnili bodovou hranici u přijímacího testu: takoví uchazeči mají 

možnost se dostavit ve stanovených termínech k přijetí a zápisu do studia (viz odst. 2) 

NF VŠE takovým uchazečům garantuje, že v případě, že se dostaví a prokáží splnění 

nutných podmínek k přijetí, budou do studia přijati a zapsáni;  
b) uchazeči, kteří nesplnili podmínky uvedené výše: takoví uchazeči nebudou ke studiu 

přijati. Tím není dotčena možnost požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí  
(viz odst. 5).  

2. NF VŠE nebude jednotlivé uchazeče o přijetí a zápisu do studia informovat jiným 

způsobem než zveřejněním dosažených bodů a požadované bodové hranice. Sledování 

těchto informací je odpovědností každého uchazeče.  
3. NF VŠE bude přijímat a zapisovat do studia na studijním oddělení NF VŠE v termínech, 

které budou oznámeny současně s výsledkem přijímacího řízení. K přijetí a zápisu do 

studia se uchazeči dostavují zásadně osobně, nebo v zastoupení na základě úředně ověřené 

plné moci. S sebou uchazeči musí mít platný průkaz totožnosti, fotografii, doklad o 

splnění druhé podmínky přijetí (viz čl. 9, odst. 1, písm. b).  
4. Nedostavením se ve stanovených termínech k přijetí a zápisu do studia ztrácí uchazeč nárok 

na přijetí a nebude ke studiu přijat. Tím není dotčena možnost požádat o přezkoumání 

tohoto rozhodnutí.  
5. V případě všech rozhodnutí děkana v otázkách přijetí do studia lze podat žádost o 

přezkoumání rozhodnutí. Tuto žádost lze podat až po té, co uchazeč obdrží rozhodnutí o 

nepřijetí do vlastních rukou. 
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Článek 11 
 

Studijní program Economics and Public Policy v anglickém jazyce 
 

1. V rámci magisterského studia budou studenti přijímáni do studijního programu Economics 

and Public Policy, který je vyučován v anglickém jazyce. Jedná se o placený program.  
2. Výše poplatku za studium v programu Economics and Public Policy bude pro akademický 

rok 2019/2020 určena příkazem rektorky zveřejněným na úřední desce a elektronické 

úřední desce VŠE.  
3. V akademickém roce 2019/2020 budou na NF VŠE přijímáni studenti do magisterského 

studijního programu pouze v jednom období, a to v červnu 2020. Přijatí uchazeči budou 

začínat své studium na začátku akademického roku 2020/2021.  
4. Přihlášku ke studiu v magisterském studijním programu na NF VŠE je třeba podat 

elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz a dále splnit podmínky přijímacího řízení 

podle pokynů na http://econ.vse.cz/admission-procedure/.  
5. Lhůta pro podání přihlášky končí ve 23:59 dne 30. 4. 2020. NF VŠE může umožnit podání 

přihlášky i po tomto datu (nejpozději však 15. 8. 2020).  
6. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou 

adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním symbolu, 

které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.  
7. Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením bude pro přijímací řízení konané  

v akademickém roce 2019/2020 určena příkazem rektorky zveřejněným na úřední desce  
a elektronické úřední desce VŠE.  

8. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy 

připsána předepsaná částka poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením zaslaná s 

příslušným variabilním symbolem (bude-li poukázaná částka nižší – například snížená o 

bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené) a dále pak po obdržení 

všech požadovaných materiálů v rámci přijímacího řízení.  
9. O pořadí přijímaných do programu uskutečňovaného v anglickém jazyce rozhoduje děkan 

na základě doporučení hodnotící komise.  
10. NF VŠE bude jednotlivé uchazeče o přijetí a zápisu informovat písemně.  
11. NF VŠE bude přijímat a zapisovat ke studiu v termínech, které budou oznámeny uchazeči 

písemně.  
12. Nedostavením se v jednom ze stanovených termínů k přijetí a zápisu do studia ztrácí 

uchazeč nárok na přijetí a nebude ke studiu přijat. Tím není dotčena možnost požádat  
o přezkoumání tohoto rozhodnutí.  

13. Poplatek za studium musí být uhrazen podle pokynů, které každý uchazeč obdrží emailem 

nejpozději do 30. 8. 2020.  
14. Neuhradí-li uchazeč poplatek za studium, nebude ke studiu přijat.  
15. Kontaktní osobou v otázkách přijímacího řízení do magisterského studijního programu 

Economics and Public Policy je paní Mgr. Lucie Wagnerová (lucie.wagnerova@vse.cz), 

tel.: 224 095 372. 
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ČÁST TŘETÍ 
 

DOKTORSKÉ STUDIUM 
 
 
 

Článek 12 
 

Otevírané studijní programy 
 

1. V akademickém roce 2019/2020 budou na NF VŠE přijímáni studenti do doktorského 

programu ve dvou obdobích:  
a) v lednu 2020 (se zápisem do studia na letní semestr 2019/2020).  
b) v červnu 2020 (se zápisem do studia na zimní semestr 2020/2021);  

2. Studenti budou přijímáni v rámci doktorského studia do studijního programu Ekonomická  
teorie, studijního programu Hospodářská politika, studijního programu Vývoj 

hospodářství a hospodářských politik 20. a 21. století a studijního programu Regionální 

rozvoj.  
3. Všechny programy lze studovat v prezenční i kombinované formě. Studenti v prezenční 

formě studia mají nárok na měsíční výplatu stipendia po standardní dobu studia (3 roky).  
4. Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých programů nejsou stanoveny předem, ale 

vyplývají z počtu a kvality uchazečů o tyto programy.  
5. Kontaktní osobou v otázkách přijímacího řízení do doktorských studijních programů je 

paní Alena Šalbabová (salbab@vse.cz), tel.: 224 095 523. 

 

Článek 13 
 

Přihlášky ke studiu 
 

1. Přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu na NF VŠE je třeba podat 

elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz.  
2. Lhůta pro podání přihlášky a zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s 

přijímacím řízením končí ve 23:59 v následujících dnech:  
a) 5. 12. 2019 pro studium od letního semestru 2019/2020.  
b) 15. 5. 2020 pro studium od zimního semestru 2020/2021.  

3. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou 

adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním symbolu, 

které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě, že 

platba za administrativní poplatek nebude odeslána nejpozději 5. 12 2019 pro studium od 

LS 2019/2020 a 15. 5. 2020 pro studium od ZS 2020/2021, nebude přihláška akceptována. 

4. Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením bude pro přijímací řízení konané v 

akademickém roce 2019/2020 určena příkazem rektorky zveřejněným na úřední desce a 

elektronické úřední desce VŠE.  
5. Součástí přihlášky je doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání – notářsky ověřená kopie 

diplomu a dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky (platí i pro studenty z VŠE), u 

studujících v zahraničí nostrifikace diplomu, stručný životopis, soupis publikovaných 

odborných prací se stručnou anotací, příp. posudky těchto prací, popis představy o zaměření 

disertační práce v rozsahu 1 stránky v anglickém jazyce, prohlášení o předchozích studiích 

http://veda.vse.cz/doktorske-studiu/prijimaci-rizeni/. Tyto přílohy k přihlášce nelze vložit 

elektronicky společně s přihláškou, je třeba je doručit osobně anebo zaslat e-mailem 
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na adresu salbab@vse.cz nejpozději do 5. 12. 2019 pro studium od letního semestru 

2019/2020 a nejpozději do 15. 5. 2020 pro studium od zimního semestru 2020/2021. 
 

Článek 14 
 

Podmínky přijetí 
 

1. K přijetí ke studiu v doktorském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce na 

NF VŠE je třeba splnit následující podmínky:  
a) mít úspěšně ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním programu či 

navazujícím magisterském studijním programu.  
Předpokládá-li uchazeč ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky 

a před konáním přijímací zkoušky, doloží k přihlášce prohlášení o termínu 

předpokládaného ukončení studia. Neprodleně po obdržení diplomu odevzdá jeho 

ověřenou kopii studijní referentce. Potvrzení o ukončení studia musí uchazeč předložit 

nejpozději v den konání přijímacího řízení. Bez tohoto dokladu nebude uchazeči 

umožněno zúčastnit se přijímacího pohovoru.  
Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, musí předložit nostrifikaci 

diplomu (pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak) jako přílohu přihlášky;  
b) absolvovat přijímací pohovor o odborných zájmech a záměrech uchazeče v anglickém 

jazyce;  
c) uchazeči s cizí státní příslušností se zájmem o studium ve studijních programech v 

českém jazyce budou skládat zkoušku z českého jazyka v rámci zkoušky z odborného 

přehledu (výjimku tvoří uchazeči ze Slovenské republiky, kteří budou absolvovat 

odbornou zkoušku v anglickém jazyce).  
2. První podmínku přijetí – odst. 1, písm. a) – prokazují uchazeči dokladem o ukončení 

příslušného vzdělání, který je jednou z povinných příloh přihlášky. Zahraniční studenti 

mohou studovat pouze, pokud jim byla uznána předchozí studia na magisterské úrovni, a 

to v jakémkoliv studijním programu.  
3. Druhou z podmínek – odst. 1, písm. b) – je možné splnit v termínu, o němž bude uchazeč 

informován.  
4. K přijetí ke studiu v doktorském studijním programu uskutečňovaném v anglickém jazyce 

platí obdobné podmínky, přičemž splnění první podmínky – odst. 1, písm. b) – lze 

nahradit zasláním motivačního dopisu. 

 

Článek 15 
 

Průběh přijetí a zápisu 
 

1. Děkan rozhodne o přijetí či nepřijetí ke studiu podle dosažených výsledků uchazeče, jeho 

odborného zaměření a podle kapacity školitelů v daném studijním programu. Rozhodnutí 

bude oznámeno uchazečům poštou.  
2. Zápis přijatých uchazečů do studia proběhne v termínech stanovených centrálně VŠE. 

Termíny zápisu budou přijatým uchazečům předem oznámeny. 

 

Článek 16 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato vyhláška je fakultně závaznou vyhláškou ve smyslu článku 4, odst. 4 Statutu 

Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze 
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2. Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2019. 
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