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Předkládá: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. 
Akademický senát SU OPF schválil dne: 25. 03. 2015 
 
Na základě ustanovení § 48 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o vysokých školách), a vnitřních předpisů Slezské univerzity v Opavě, 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále jen SU OPF)  

 
stanovuji podmínky přijetí ke studiu 

 
do navazujícího magisterského studijního programu „Ekonomika a management“ na Slezské 
univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné pro akademický rok 2015/2016 
(struktura programu viz Příloha č. 2): 
 

 Podání elektronické přihlášky (http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/elektronicka-prihlaska) 
v termínu do 15. 5. 2015. 

 Úhrada administrativního poplatku (viz Příloha č. 1) nejpozději do 15. 5. 2015. V případě, že 
úhrada administrativního poplatku nebude provedena ve stanoveném termínu, přihláška 
nebude zařazena do přijímacího řízení.   

 Doložení úředně ověřené kopie diplomu o absolvování bakalářského, navazujícího 
magisterského nebo magisterského vzdělání ekonomického nebo příbuzného oboru, nejpozději 
ke dni zápisu do studia. 

 Úspěšné absolvování přijímacího řízení.  

 Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, která se uskuteční v týdnu od 15. 6. 2015. 

Přijímací zkouška má písemnou formu. Obsahem přijímací zkoušky do prvního ročníku navazujícího 
magisterského studia je písemný test studijních předpokladů v rozsahu bakalářského studia 
ekonomického směru, tj. znalostí: 

 mikroekonomie,  

 makroekonomie, 

 matematiky a statistiky. 

Tematické okruhy k jednotlivým částem přijímací zkoušky, doporučenou studijní literaturu a další 
pokyny a informace k vykonání přijímací zkoušky budou zveřejněny na internetových stránkách SU 
OPF (http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/podminky-prijimaciho-rizeni). 
 
Děkan fakulty v rámci přijímacího řízení promine přijímací zkoušku uchazečům, kteří úspěšně 
absolvovali akreditovaný program celoživotního vzdělávání Ekonomika a management na Slezské 
univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, v souladu s jejími vnitřními předpisy 
(rovná se složení přijímací zkoušky na plný počet bodů). 
 
Uchazeči budou přijímání do navazujícího studijního programu N6208 Ekonomika a management, 
studijního oboru Podniková ekonomika a management.  

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního 

programu EKONOMIKA A MANAGEMENT studijního oboru PODNIKOVÁ 

EKONOMIKA A MANAGEMENT v prezenční a kombinované formě studia 

Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro 

akademický rok 2015/2016 („dále jen Podmínky“) 

http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/elektronicka-prihlaska
http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/podminky-prijimaciho-rizeni
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V rámci studijního oboru si studenti vyberou jednu z následujících specializací (součást přihlášky):  

 Podnikání 

 Marketing a obchod 

 Finance podniku 

 Účetnictví a daně 

Minimální bodová hranice pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky ke studiu do navazujícího 
magisterského studijního programu z maximálních 180 bodů činí 60 bodů. Pokud minimální bodové 
hranice dosáhne větší počet uchazečů, než je stanovená kapacita programu (viz Příloha č. 2), 
rozhoduje pořadí nejlepších. O přijetí uchazečů ke studiu v akreditovaných studijních oborech, které 
uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 
v Karviné. 
 
Pokud se do studia nezapíše dostatečný počet přijatých uchazečů, budou v rámci obnoveného 
přijímacího řízení ke studiu přijati další uchazeči v pořadí, kteří splnili minimální bodovou hranici, až 
do stanovené kapacity studijního programu. Obnovení přijímacího řízení není podmíněno podáním 
žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 
 
Úspěšným uchazečům může být nabídnuto převedení do jiného příbuzného studijního oboru 
v případě, že obor jimi zvolený nebude otevřen pro malý počet úspěšných uchazečů nebo na jimi 
zvolený studijní program nebudou uchazeči přijati z důvodu kapacitních možností. 
 
Důležité termíny: 

 přijímací zkouška v týdnu od 15. 6. 2015 

 vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu              od 22. 6. 2015  

 zápis ke studiu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia od 29. 6. 2015 

 případná obnova přijímacího řízení od 1. 7. 2015  
 

Uchazeč má právo nahlédnout do svých materiálů majících význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu 
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách. Termín možnosti nahlédnutí bude upřesněn v den 
konání přijímací zkoušky. 
 
Informace o celkových výsledcích přijímacího řízení budou zveřejněny do 15 dnů po skončení 
přijímacího řízení na úřední desce Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 
v Karviné a na internetových stránkách fakulty (http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/vysledky-
prijimaciho-rizeni). Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné si vyhrazuje právo v odůvodněných 
případech použít elektronickou komunikaci. 
 
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. v.r. 
děkan 

http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/vysledky-prijimaciho-rizeni
http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/vysledky-prijimaciho-rizeni
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Příloha č. 1: 
 
 
Informace o zaplacení poplatku za přijímací řízení: 
Výše poplatku činí     470,- Kč 
 
Název adresáta: 
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné  
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná 
 
IČ: 47813059  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. se sídlem v Praze, pobočka Ostrava  
Účet: 101285316/0300 
Konstantní symbol pro platbu převodem: 558 
Konstantní symbol pro poštovní poukázku: 179 
 
Variabilní symbol: 0275000115  
 
Převodová pošta: 702 00 Ostrava 2 
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka) 
 
Platby ze zahraničí v Kč 
CZ5603000000000101285316 
 
SWIFT-BIC CODE:CEKOCZPP 
 
ADRESA BANKY: 
ČSOB 
RCB OSTRAVA 
Hollarova 5 
702 00 Ostrava 
CZ 
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Příloha č. 2: 
 
Informace o studijním programu a oboru 

 
Kód 

programu 
Název studijního 

programu 
Název studijního 

oboru 
Specializace Titul 

Forma 
studia1 

Délka 
studia 

N6208 
Ekonomika a 
management 

Podniková 
ekonomika a 
management 

Podnikání Ing. P, K 2 

Marketing 
a obchod 

Ing. P, K 2 

Finance podniku Ing. P, K 2 

Účetnictví a daně Ing. P, K 2 

 
Maximální kapacita programu:  320 studentů2 
Akreditace do:   31. března 2023 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia 
2 Studijní program „Ekonomika a management“ byl akreditován v roce 2015 a jeho výuka bude zahájena 

v akademickém roce 2015/2016. Tento studijní program nahradí stávající studijní program Ekonomika 

a management. Nejedná se tudíž o navýšení počtu studentů navazující formy studia pro nový obor, ale o reálnou 

kapacitu studentů 1. ročníku nově akreditovaného studijního programu Ekonomika a management. Tato 

skutečnost bude brána v potaz ve vazbě na již probíhající přijímací řízení zahájené v akademickém roce 

2014/2015.            


