Fakulta financí a účetnictví
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Vyhláška
děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2014 o přijímacím řízení
§1
Rozsah platnosti a úvodní ustanovení
1. Tato vyhláška upravuje podmínky přijímacího řízení a podmínky přijetí do bakalářských,
navazujících magisterských a doktorských studijních programů na Fakultě financí a účetnictví
(dále jen „FFÚ“), pokud jiná vyhláška děkana nestanoví jinak.
2. Aktuální informace o přijímacím řízení zveřejňuje FFÚ na svých internetových stránkách.
§2
Vyhlášení přijímacího řízení
1. Přijímací řízení pro daný akademický rok vyhlašuje děkan a podmínky jsou zveřejněny na
internetových stránkách FFÚ.
2. Přijímací řízení do všech studijních programů se koná jedenkrát ročně, studium začíná vždy od
zimního semestru akademického roku.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
§3
Přihláška ke studiu a způsob jejího podání
1. Na FFÚ je nutné podat samostatnou přihlášku s možností uvedení tří studijních oborů.
2. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz.
3. Elektronickou přihlášku je uchazeč povinen podat nejpozději do data stanoveného
v harmonogramu akademického roku na FFÚ (dále jen „Harmonogram“).
4. Za rozhodné datum podání se u elektronické přihlášky považuje datum vložení přihlášky do
informačního systému VŠE v Praze (ISIS).
5. Uchazeč je povinen nejpozději následující pracovní den po posledním dni pro podání přihlášky
provést úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Uchazeč je považován za řádně
přihlášeného v okamžiku, kdy řádně podal kompletní elektronickou přihlášku a na uvedený
bankovní účet školy je připsána předepsaná částka poplatku za úkony spojené s přijímacím
řízením zaslaná s příslušným variabilním symbolem (viz § 4 odst. 2). Bude‐li poukázaná částka
nižší, nebo uveden chybný variabilní symbol, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené studenty.
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§4
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
1. Výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením platnou pro daný akademický rok stanoví
rektor VŠE v Praze.
2. Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně na bankovní účet s variabilním symbolem, který
uchazeč obdrží po odeslání přihlášky na elektronickou adresu (e‐mail), kterou uvede v přihlášce.
3. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se v žádném případě nevrací.
§5
Podmínky pro skládání přijímací zkoušky
1. Skládat přijímací zkoušku na FFÚ může uchazeč, který se řádně přihlásil ke studiu v souladu
s § 3. Přijímací zkoušku lze skládat pouze v termínu1 určeném FFÚ; před začátkem přijímací
zkoušky je se uchazeč povinen prokázat platným průkazem totožnosti a pozvánkou k přijímací
zkoušce.
2. Pro cizí státní příslušníky (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky a s výjimkou uchazečů,
kteří složili maturitní zkoušku z českého jazyka) je další podmínkou pro skládání přijímací
zkoušky osvědčení o úspěšném absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který
ověří jejich schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce. Úspěšné
absolvování znamená dosažení minimálně 60 % bodů. Test je placený (platba není součástí
poplatků za přijímací řízení).
3. Bez splnění podmínek v čl. 1, resp. čl. 2, nebude uchazeči povoleno skládat přijímací zkoušku.

§6
Obsah přijímací zkoušky
1. Přijímací zkouška je shodná pro všechny bakalářské obory FFÚ a skládá se ze dvou částí:
a) písemný test z matematiky s maximálním počtem dosažitelných bodů 100,
b) písemný test z anglického jazyka s maximálním počtem dosažitelných bodů 100.

§7
Hodnocení přijímací zkoušky a podmínky přijetí ke studiu
1. Ke studiu bakalářského studijního programu na FFÚ může být přijat uchazeč pouze na
základě vykonané přijímací zkoušky.
2. O přijetí uchazečů, rozhodne pořadí stanovené na základě součtu bodů z obou testů. První,
druhý i třetí obor uvedený v přihlášce ke studiu jsou při zpracování výsledků přijímacího
řízení brány jako rovnocenné. Uchazeč, který nezískal dostatečný počet bodů pro přijetí na
první obor, je automaticky zařazen do pořadí uchazečů na obor, který uvedl na druhém místě
(to znamená, že v pořadí uchazečů přeskočí uchazeče, kteří uvedli tento obor na prvním
místě, ale dosáhli nižšího počtu bodů). Pokud uchazeč nedosáhne ani počet bodů potřebný
k přijetí na druhý obor, je zařazen do pořadí uchazečů na obor, který uvedl na třetím místě,
a dále se postupuje shodně jako v předchozím případě.

1

Uchazeči – občané ze zemí EU – kteří budou skládat maturitní zkoušku v zahraničí a nemohou se účastnit červnového
termínu přijímací zkoušky, mohou písemně požádat o konání přijímací zkoušky ve speciálním termínu stanoveném
v Harmonogramu; tato žádost musí být písemně zaslána na studijní oddělení FFÚ nejpozději do data stanoveného
v Harmonogramu.
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3. Dosažený počet bodů u přijímací zkoušky uchazeč zjistí v informačním systému VŠE v Praze
(ISIS). Minimální počet bodů potřebných k přijetí na jednotlivé obory studia vyhlásí děkan na
internetových stránkách FFÚ zpravidla do tří pracovních dnů po konání přijímací zkoušky.
4. Uchazeč, který dosáhne potřebného počtu bodů k přijetí na příslušný obor, je povinen:
a) dostavit se v termínu stanoveném FFÚ k zápisu do studia; a
b) do termínu stanoveného FFÚ doložit dosažení úplného středního vzdělání.
Při splnění obou těchto podmínek bude uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí, v opačném
případě nesplní nezbytnou podmínku pro přijetí ke studiu.
5. V případě, že se uchazeč nebude moci ze závažných důvodů zápisu do studia ve stanoveném
termínu osobně zúčastnit, může jej zastoupit jiná osoba na základě úředně ověřené plné
moci. Pokud se přijatý uchazeč ani jím pověřená osoba zápisu do studia v termínu
stanoveném FFÚ nezúčastní, nebude uchazeč zapsán a přijat ke studiu.
6. Dosažení úplného středního vzdělání dokládá uchazeč odevzdáním:
a) ověřené kopie maturitního vysvědčení (ověření může provést i střední škola, která
vysvědčení vystavila), dokládající dosažení úplného středního nebo úplného středního
odborného vzdělání v České nebo Slovenské republice (viz zákon č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách) včetně kopie protokolu o výsledku státní maturity, nebo
b) úředně ověřené kopie nostrifikační doložky dle Vyhlášky č. 12/2005 Sb. o podmínkách
uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, která
osvědčuje absolvování střední školy v zahraničí (kromě SR).
7. Přijatého uchazeče nelze zapsat do studia, pokud je současně studentem ve shodném
studijním programu na FFÚ.
§8
Přezkumné řízení
1. Uchazeč má právo na přezkoumání rozhodnutí děkana. Žádost o přezkoumání se podává
rektorovi VŠE v Praze prostřednictvím děkana FFÚ, který rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode
dne doručení rozhodnutí.
2. V rámci přezkumného řízení může být děkanem přijat ke studiu uchazeč, u kterého při
vyhodnocení výsledků testů došlo k technické chybě. Děkan rovněž může dodatečně přijmout
uchazeče na obory, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhl předpokládaného počtu.
Podmínkou je složení přijímací zkoušky a podání žádosti o přezkoumání2, přičemž uchazeč
v žádosti musí uvést obory FFÚ, na které by měl zájem být přijat.
3. O výsledku přezkumného řízení bude uchazeč vyrozuměn dopisem děkana FFÚ, respektive
rektora VŠE v Praze.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
§9
Přihláška ke studiu a způsob jejího podání
1. Přihláška ke studiu na FFÚ se podává pouze elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz.
2. Uchazeč se může přihlásit na dva obory (hlavní specializace).
3. Elektronickou přihlášku je uchazeč povinen podat nejpozději do data stanoveného
v Harmonogramu FFÚ.
2

Postup uchazeče při podání žádosti o přezkum a formulář žádosti o přezkum je uveden na internetových stránkách FFÚ.
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4. Za rozhodné datum podání se u elektronické přihlášky považuje datum vložení přihlášky do
informačního systému VŠE v Praze (ISIS).
5. Uchazeč je povinen nejpozději následující pracovní den po posledním dnu pro podání přihlášky
provést úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Uchazeč je považován za řádně
přihlášeného v okamžiku, kdy řádně podal kompletní elektronickou přihlášku a na uvedený
bankovní účet školy je připsána předepsaná částka poplatku za úkony spojené s přijímacím
řízením, zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude‐li poukázaná částka nižší, nebo bude
uveden chybný variabilní symbol, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené studenty.

§ 10
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
1. Výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro daný akademický rok stanovuje rektor
VŠE v Praze.
2. Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně na bankovní účet a s variabilním symbolem, které
uchazeč obdrží po odeslání přihlášky na elektronickou adresu (e‐mail), kterou uvede v přihlášce.
3. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se v žádném případě nevrací.

§ 11
Podmínky pro skládání přijímací zkoušky
1. Skládat přijímací zkoušku na FFÚ může uchazeč, který se řádně přihlásil ke studiu v souladu
s § 9.
2. Přijímací zkoušku lze skládat pouze v termínu určeném FFÚ; před začátkem přijímací zkoušky je
uchazeč povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a pozvánkou k přijímací zkoušce.
3. Bez splnění těchto podmínek nebude uchazeči povoleno skládat přijímací zkoušku.

§ 12
Obsah přijímací zkoušky
1. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:
a) písemný test z ekonomie s maximálním počtem dosažitelných bodů 100,
b) písemný test z odborného předmětu (dle zvoleného oboru) s maximálním počtem
dosažitelných bodů 100.
2. V případě, že se student hlásí na dva obory, písemný test z ekonomie skládá pouze jednou; do
bodového hodnocení pro daný obor se mu započítává výsledek testu z ekonomie a výsledek
testu z odborného předmětu příslušného oboru.

§ 13
Hodnocení přijímací zkoušky a podmínky přijetí ke studiu
1. Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu na FFÚ může být přijat uchazeč
pouze na základě přijímací zkoušky s výjimkou uvedenou v § 15. O přijetí uchazečů, kteří složili
přijímací zkoušku, rozhodne pořadí stanovené na základě součtu bodů z obou testů. První
a druhý obor jsou při zpracování výsledků přijímacího řízení brány jako rovnocenné, to
znamená, že uchazeč, který nezískal dostatečný počet bodů pro přijetí na první obor, je
automaticky zařazen do pořadí uchazečů na obor, který uvedl na druhém místě (to znamená, že
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v pořadí uchazečů přeskočí uchazeče, kteří uvedli tento obor jako první, ale dosáhli nižšího
počtu bodů).
2. Dosažený počet bodů u přijímací zkoušky uchazeč zjistí na v informačním systému VŠE v Praze
(ISIS). Minimální počet bodů potřebných k přijetí na jednotlivé obory vyhlásí děkan na
internetových stránkách FFÚ zpravidla do tří pracovních dnů po konání přijímací zkoušky.
3. Uchazeč, který dosáhne potřebného počtu bodů k přijetí na příslušný obor, je povinen do
termínu stanoveného FFÚ:
a) zapsat se ke studiu; a
b) doložit řádné ukončení studia v bakalářském či jiném vysokoškolském studijním programu.
Při splnění obou těchto podmínek je mu vydáno rozhodnutí o přijetí, v opačném případě
nesplní nezbytnou podmínku pro přijetí ke studiu.
4. V případě, že se uchazeč nebude moci ze závažných důvodů zápisu do studia osobně zúčastnit,
může jej zastoupit jiná osoba na základě úředně ověřené plné moci. Pokud se přijatý uchazeč
ani jím pověřená osoba zápisu nezúčastní, nebude uchazeč ke studiu zapsán a přijat
5. Dosažení řádného ukončení studia v bakalářském či jiném vysokoškolském studijním programu
dokládá:
a) absolvent vysoké školy v České nebo Slovenské republice odevzdáním úředně ověřené
kopie vysokoškolského diplomu,
b) absolvent vysoké školy v zahraničí odevzdáním úředně ověřené kopie rozhodnutí o uznání
zahraničního vysokoškolského vzdělání vydaného dle § 89, 90 a 106 zákona č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách.
6. Přijatého uchazeče nelze zapsat do studia, pokud je současně studentem ve shodném studijním
programu na FFÚ.

§ 14
Přezkumné řízení
1. Uchazeč má právo na přezkoumání rozhodnutí děkana. Žádost o přezkoumání se podává
rektorovi VŠE prostřednictvím děkana FFÚ, který rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí.
2. V rámci přezkumného řízení může být děkanem přijat ke studiu uchazeč, u kterého při
vyhodnocení výsledků testů došlo k technické chybě. Děkan rovněž může dodatečně přijmout
uchazeče na obory, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhl předpokládaný počet.
Podmínkou je složení přijímací zkoušky a podání žádosti o přezkoumání.
3. O výsledku přezkumného řízení bude uchazeč vyrozuměn dopisem děkana FFÚ, respektive
rektora VŠE.

§ 15
Podmínky prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu
1. Do navazujícího magisterského studijního programu bude přijat uchazeč bez přijímací zkoušky,
pokud splní následující podmínky:
a) úspěšně ukončil bakalářský studijní program na FFÚ a dosáhl akademického titulu „bakalář“,
b) doba studia jeho ukončeného bakalářského studijního programu na FFÚ nepřesáhla sedm
semestrů,
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c) v průběhu bakalářského studijního programu mu nebyly přiděleny dodatečné kreditové
poukázky (děkan může splnění této podmínky prominout, pokud dodatečné kreditové
poukázky byly studentovi přiděleny v souvislosti se studiem v zahraničí, kam byl vyslán
v rámci studia na VŠE),
d) dosáhl průměrného prospěchu z povinných studijních povinností v bakalářském studijním
programu (oborově povinné předměty, oborově povinný jazyk I a II, státní bakalářská zkouška
a obhajoba bakalářské práce) postačujícího k prominutí přijímací zkoušky dle odst. 2.
e) v souladu s § 9 se řádně přihlásil ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu
s počátkem v akademickém roce bezprostředně následujícím po akademickém roce, ve
kterém ukončil bakalářský studijní program a zaplatil poplatek za úkony spojené s přijímacím
řízením.
2. Průměrný prospěch postačující k prominutí přijímací zkoušky stanoví děkan pro každý rok
přijímacího řízení samostatně. Průměrný prospěch může být rozdílný pro jednotlivé obory.
Průměrným prospěchem se rozumí průměrný prospěch dle článku 3, písm. e) Studijního
a zkušebního řádu VŠE v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních
programech (ECTS) ze všech povinných studijních povinností daného oboru.
3. Uchazeč může být bez přijímacích zkoušek přijat:
a) pouze na první obor shodný s oborem, který absolvoval na FFÚ v rámci bakalářského
studijního programu; nebo
b) na obor Finance a oceňování podniku nebo Finanční inženýrství. Děkan může pro obory
Finance a oceňování podniku a Finanční inženýrství stanovit maximální počet studentů, kteří
budou přijati na základě prominutí přijímací zkoušky Pokud počet uchazečů splňující
průměrný prospěch postačující k prominutí přijímací zkoušky převýší stanovený limit na
některý z těchto oborů, budou do stanoveného limitu přijati studenti s lepším prospěchem,
ostatní budou přijati na obor shodný s oborem absolvovaným v bakalářském studijním
programu, pokud jej uvedli jako druhý studijní obor.
4. Přijatý uchazeč je povinen se v termínu a dle pokynů stanovených FFÚ zapsat do studia. Pokud se
přijatý uchazeč ani jím pověřená osoba neprovede zápis do studia v souladu s pokyny FFÚ,
nebude uchazeč zapsán a nebude přijat do studia.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
§ 16
Přihláška ke studiu a způsob jejího podání
1. Na FFÚ je nutné podat samostatnou přihlášku s možností uvedení jednoho oboru.
2. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz.
3. Elektronickou přihlášku je uchazeč povinen podat nejpozději do data stanoveného
v Harmonogramu.
4. Za rozhodné datum podání se u elektronické přihlášky považuje datum vložení přihlášky.
5. Uchazeč je povinen nejpozději následující pracovní den po posledním dnu pro podání přihlášky
provést úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Uchazeč je považován za řádně
přihlášeného v okamžiku, kdy řádně podal kompletní elektronickou přihlášku a na uvedený
bankovní účet školy je připsána předepsaná částka poplatku za úkony spojené s přijímacím
řízením zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude‐li poukázaná částka nižší, nebo
uveden chybný variabilní symbol, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené studenty.
6. Spolu s elektronickou přihláškou je uchazeč nejpozději ke stejnému datu povinen doručit na
studijní oddělení FFÚ v papírové formě tyto doklady:
Znění účinné od 1. října 2014

Stránka 6

Vyhláška děkana FFÚ č. 2/2014, o přijímacím řízení

a) stručný odborný životopis,
b) doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání ‐ kopii diplomu a závěrečného vysvědčení.
Pokud uchazeč předpokládá ukončení studia v termínu po podání přihlášky a před konáním
přijímací zkoušky ‐ přiloží k přihlášce ke studiu prohlášení o termínu předpokládaného
ukončení studia. Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí, přikládají úředně
ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního magisterského (master) stupně
vysokoškolského vzdělání vydaného dle § 89, 90 a 106 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách nebo potvrzení o tom, že o ni požádali. Doklad o dosažení vysokoškolského vzdělání
(včetně jeho případné nostrifikace) je uchazeč povinen předložit nejpozději v den konání
přijímací zkoušky,
c) soupis publikovaných odborných prací se stručnou anotací,
d) vědeckou esej (dle oboru, na který se hlásí) na zvolené téma z oblasti financí, účetnictví
nebo z teorie vyučování ekonomických předmětů v rozsahu do 10 stran A4. Součástí
předložené vědecké eseje je i představa o zaměření a struktuře doktorské disertační práce
včetně podrobného seznamu domácí a světové literatury pojednávající o této
problematice, ze které uchazeč vycházel při zpracování eseje.
Doklady podle písmena a), c), d) zašle uchazeč také ve formě souboru ve formátu MS Word na
e‐mailovou adresu studijní referentky pro doktorské studium na FFÚ.
7. Požadované doklady může uchazeč zaslat poštou na adresu FFÚ nebo osobně předat studijní
referentce FFÚ pro doktorské studium, popřípadě v podatelně VŠE v Praze. Doklady musí být
předány nebo odeslány nejpozději v den podání elektronické přihlášky.
8. Pokud chce uchazeč požádat o povolení vykonat přijímací zkoušku z jiného světového jazyka
nežli angličtiny, zašle děkanovi nejpozději dva týdny před posledním termínem pro podání
přihlášky ke studiu žádost se zdůvodněním. Děkan může ve výjimečných případech povolit
zkoušku z jiného jazyka z důvodu zaměření disertační práce. Rozhodnutí děkana v této věci
uchazeč obdrží ještě před posledním dnem termínu pro podání přihlášky.
§ 17
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
1. Výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro daný akademický rok stanovuje rektor
VŠE v Praze.
2. Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně na bankovní účet a s variabilním symbolem, které
uchazeč obdrží po odeslání přihlášky na elektronickou adresu (email), kterou uvede v přihlášce.
3. Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.
§ 18
Podmínky pro skládání přijímací zkoušky
1. Přijímací zkoušku na doktorský studijní program se může zúčastnit pouze uchazeč, který
úspěšně ukončil vysokoškolské studium v magisterském studijním programu složením státní
závěrečné zkoušky a obhájil diplomovou práci.
2. Přijímací zkouška je shodná pro prezenční i kombinovanou formu studia.
3. Přijímací zkouška se koná v termínu a místě uvedeném na pozvánce k přijímací zkoušce, kterou
obdrží každý uchazeč, který se řádně přihlásil ke studiu.
4. Před přijímací zkouškou je uchazeč povinen:
a) prokázat svoji totožnost a občanství ‐ občanským průkazem, nebo pasem,
b) předložit originál vysokoškolského diplomu (nebo rozhodnutí o uznání zahraničního
magisterského stupně vysokoškolského vzdělání) nebo jeho ověřenou kopii,
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c) předložit vytištěnou diplomovou práci z magisterského stupně studia.
§ 19
Obsah přijímacích zkoušek
Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:
a) zkoušky z odborného předmětu (podle oboru, na který se uchazeč hlásí). Zkouška
z odborného předmětu se koná formou rozpravy k problematice studijního programu, na
který se uchazeč hlásí. Posuzuje se přitom odborný zájem, znalost studijního programu
a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Při odborné rozpravě se
předpokládá úroveň znalostí v rozsahu státní závěrečné zkoušky z odpovídající hlavní
specializace magisterského stupně studia na VŠE v Praze,
b) zkoušky z anglického jazyka (zkoušku z jiného světového jazyka z důvodu zaměření
disertační práce může povolit děkan FFÚ – viz výše). Zkouška z jazyka obsahuje dvě části:
i. četba odborného obecně ekonomického textu, sumarizace, obsah, případně překlad
do češtiny,
ii. rozprava na téma odborné specializace kandidáta a jeho studijních záměrů.
§ 20
Hodnocení přijímací zkoušky a podmínky přijetí ke studiu
1. Každá část přijímací zkoušky, tj. odborná zkouška a zkouška z jazyka, se klasifikují stupni:
a) 1 – výborně,
b) 2 – velmi dobře,
c) 3 – dobře,
d) 4 – nevyhověl.
2. Pokud je uchazeč z některé části přijímací zkoušky hodnocen stupněm 4 ‐ nevyhověl, pak
u přijímací zkoušky neprospěl. Komise zapíše do protokolu stručné zdůvodnění tohoto výsledku.
3. Podle odborného zaměření uchazeče, požadované formy studia a kapacity školitelů v daném
studijním programu děkan rozhodne o přijetí či nepřijetí ke studiu. Přijat může být pouze
uchazeč, který prospěl u přijímací zkoušky a pro něhož existuje volná kapacita příslušného
školitele v daném studijním programu.
4. Děkan může vzhledem ke kapacitním možnostem příslušné katedry přijmout uchazeče do jiné
formy studia, než jakou uvedl v přihlášce ke studiu.
§ 21
Přezkumné řízení
1. Uchazeč má právo na přezkoumání rozhodnutí děkana. Žádost o přezkoumání se podává
rektorovi VŠE prostřednictvím děkana FFÚ, který rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí.
2. V rámci přezkumného řízení může být děkanem přijat ke studiu uchazeč, u kterého při zpracování
výsledků přijímací zkoušky došlo k technické chybě. Děkan rovněž může dodatečně přijmout
uchazeče na obory, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhl předpokládaný počet, popř. se
uvolnila kapacita školitele. Podmínkou je úspěšné složení přijímací zkoušky a podání žádosti
o přezkoumání.
3. O výsledku přezkumného řízení budou uchazeči vyrozuměni dopisem děkana FFÚ, resp. rektora
VŠE.
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SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22
Harmonogram a počty přijímaných studentů
Děkan FFÚ pro daný akademický rok stanoví Harmonogram a předpokládané počty přijímaných
studentů do studijních programů a oborů.
§ 23
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 1/2012, o přijímacím řízení.
§ 24
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.

V Praze 17. září 2014

Digitálně podepsal
Ladislav Mejzlík
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
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