VYHLÁŠKA
DĚKANA FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ O PŘIJÍMACÍM
ŘÍZENÍ DO MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURZU C-MBARE
§1
Rozsah platnosti a úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška upravuje podmínky přijímacího řízení do mezinárodně uznávaného kurzu
MBA „Nemovitosti a jejich oceňování“ zaměřeného na investice do nemovitostí, jejich
development a oceňování (dále jen „program C-MBARE“), který je uskutečňován na
Katedře financí a oceňování podniku (dále „KFOP“) Fakulty financí a účetnictví VŠE (dále
„FFÚ“).
(2) Aktuální informace o přijímacím řízení zveřejňuje KFOP 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 KFOP FFÚ.
(2) Přijímací řízení do studijního programu se koná jedenkrát ročně, studium začíná vždy od
zimního semestru akademického roku.

§3
Podmínky pro přijetí
(1) Ke studiu v programu C-MBARE může být přijat pouze uchazeč, který splňuje tyto
podmínky:
a) úspěšně absolvoval alespoň bakalářské vysokoškolské studium nebo studium jiného
mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MBA,
b) má minimálně 1 rok praxe v oboru nemovitostí,
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c) prokáže znalost anglického jazyka dostatečnou pro komunikaci na odborné téma
v oblasti nemovitostí,
d) úspěšně složí přijímací zkoušky do programu C-MBARE. Za úspěšné složení se považuje
dosažení minimálně 60 % z obou částí přijímací zkoušky dohromady,

§4
Výjimka ze splnění podmínek pro přijetí
(1) Pokud chce uchazeč požádat o povolení výjimky ze splnění podmínky podle §3 odst. 1.a.,
zašle děkanovi nejpozději k datu posledního termínu pro podání přihlášky ke studiu žádost
se zdůvodněním.
(2) Důvodem pro udělení výjimky je především praxe uchazeče v oboru nemovitostí a praxe
na manažerské pozici v trvání nejméně 3 let.
(3) Uchazeč je povinen doložit praxi dle §4 odst. 2 písemnými referencemi od zaměstnavatele
nebo předchozích zaměstnavatelů.
(4) Reference zaměstnavatelů musí být zaslány spolu s žádostí o výjimku.
(5) O udělení výjimky rozhoduje děkan FFÚ v rámci rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče
na základě výsledků přijímacího řízení a zaslaného zdůvodnění žádosti.

§5
Přihláška ke studiu a způsob jejího podání
(1) Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky, prostřednictvím on-line přihlašovacího
formuláře na adrese http://kfop.vse.cz.
(2) Elektronickou přihlášku je uchazeč povinen podat nejpozději do data stanoveného
děkanem při vyhlášení přijímacího řízení.
(3) Spolu s elektronickou přihláškou je uchazeč nejpozději ke stejnému datu povinen zaslat
elektronicky, nebo jinak doručit na KFOP tyto doklady:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) doklad o nejvyšším dosaženém vysokoškolském vzdělání – kopii vysokoškolského
diplomu,
c) doklad o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka, certifikát o zkoušce složené
z anglického jazyka nebo jiný doklad, prokazující znalost anglického jazyka,
d) řešení případové studie, jejíž zadání je zveřejněno při vyhlášení přijímacího řízení na
internetových stránkách KFOP FFÚ.
(4) Pokud uchazeč nedoloží doklad prokazující znalost anglického jazyka podle §5 odst. 3. c),
je povinen prokázat svoji znalost anglického jazyka při ústní části přijímací zkoušky podle
§8 odst. 2.

§6
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
(1) Přijímací řízení není zpoplatněno.
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§7
Podmínky pro skládání přijímací zkoušky
(1) Skládat přijímací zkoušku do programu C-MBARE může uchazeč, který se řádně přihlásil ke
studiu.
(2) Přijímací zkouška se koná v termínu a místě uvedeném na pozvánce k přijímací zkoušce,
kterou obdrží každý uchazeč, který se řádně přihlásil ke studiu. Pozvánka může mít
elektronickou formu.
(3) Před přijímací zkouškou je uchazeč povinen:
a) prokázat svoji totožnost a občanství – občanským průkazem, nebo pasem,
b) předložit originál vysokoškolského diplomu nebo jeho ověřenou kopii (neaplikuje se,
pokud uchazeč žádá o výjimku dle §4),
c) předložit originál nebo ověřenou kopii dokladu prokazujícího znalost anglického
jazyka, nebo prokázat znalost anglického jazyka v rámci přijímací zkoušky.
(4) Pro cizí státní příslušníky (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky a s výjimkou
uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého jazyka) je další podmínkou přijetí
úspěšné absolvování přijímacích zkoušek v českém jazyce, které ověří jejich schopnost
porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce.
(5) Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit ústní zkoušky osobně, může KFOP na písemnou
odůvodněnou žádost uchazeče uskutečnit přijímací pohovor prostřednictvím videotelekonference. Povinnosti dle §7 bodu 3. b) a c) je uchazeč povinen splnit nejpozději do
jednoho týdne ode dne konání přijímacího řízení uchazeče.

§8
Obsah přijímací zkoušky
(1) Přijímací zkouška se skládá se ze dvou částí:
a) zpracování případové studie, jejíž zadání je zveřejněno při vyhlášení přijímacího řízení
v rámci podmínek pro přijetí, s maximálním počtem dosažitelných bodů 100,
b) ústní zkouška formou rozpravy na odborné téma v oblasti zaměření programu MBARE a diskuse v českém jazyce o případové studii zpracované uchazečem, s maximálním
počtem dosažitelných bodů 100.
(2) V případě, že uchazeč nedoloží znalost anglického jazyka certifikátem nebo vysvědčením
o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka (např. i v rámci studia na VŠ), bude část ústní
zkoušky dle §8 odst. 1 b) vedena v anglickém jazyce, a kromě odborných znalostí bude
v rámci maximálně dosažitelných 100 bodů hodnocena i schopnost uchazeče komunikovat
na odborné téma v anglickém jazyce.

§9
Hodnocení přijímací zkoušky a podmínky přijetí ke studiu
(1) Ke studiu v programu C-MBARE může být přijat uchazeč pouze na základě úspěšně
vykonané přijímací zkoušky.
(2) O přijetí uchazečů rozhodne pořadí stanovené na základě součtu bodů z obou částí
přijímací zkoušky.
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(3) Dosažený počet bodů u přijímací zkoušky bude uchazeči sdělen do pěti pracovních dnů po
jejím vykonání na kontaktní email uvedený v přihlášce. Minimální počet bodů potřebných
k přijetí do studia MBA-RE vyhlásí děkan FFÚ zpravidla do pěti pracovních dnů po konání
přijímací zkoušky a bude uveden na internetových stránkách KFOP.
(4) Přijímací komise není povinna odůvodňovat přidělený počet bodů.
(5) Děkan FFÚ vydá rozhodnutí o přijetí uchazeče, který dosáhl potřebného počtu bodů, ke
studiu. Vzdělávání vzniká na základě podpisu Smlouvy o vzdělávání všech zúčastněných
stran a na základě zaplaceného poplatku za studium.

§ 10
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.
(1) V rámci přezkumného řízení může být děkanem přijat ke studiu uchazeč, u kterého při
vyhodnocení výsledků přijímacího řízení došlo k technické chybě. Děkan rovněž může
dodatečně přijmout uchazeče, pokud počet studentů, kteří podepsali Smlouvu o
vzdělávání, nedosáhl předpokládaný počet. Podmínkou je úspěšné složení přijímací
zkoušky a podání žádosti o přezkoumání.
(2) O výsledku přezkumného řízení bude uchazeč vyrozuměn dopisem děkana FFÚ, respektive
rektora VŠE v Praze.

§ 11
Počty přijímaných studentů
(1) Maximální počet přijímaných studentů v akademickém roce je 24. Z organizačních důvodů
může být maximální počet přijímaných studentů stanoven nižší než 24.
(2) Děkan FFÚ může stanovit pro daný akademický rok minimální počet přijímaných studentů
programu MBA-RE. V případě, že počet studentů, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení
je nižší než minimální počet přijímaných studentů, program C-MBARE nebude v daném
akademickém roce otevřen.

§ 12
Účinnost
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
V Praze 7. prosince 2020

Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. v.r.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, PhD. v.r.

akademická ředitelka C-MBARE

děkan

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
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