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Čl. I 
Studijní program 

(1) AMBIS vysoká škola, a.s. (dále jen "VŠ AMBIS") vyhlašuje od 1. 12. 2020 pro 
akademický rok 2021/2022 přijímací řízení pro studium v bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programech v prezenční i kombinované formě.  

(2) Seznam studijních programů je uveden v příloze č. 1 této směrnice.  

Čl. II 
Přijímací řízení 

(1) Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na VŠ AMBIS. 

(2) Přihláška ke studiu 

Ke studiu se zájemci přihlašují odesláním řádně vyplněného formuláře dostupného 
v elektronické formě na adrese: www.ambis.cz/prihlaska. Na přijímacím pohovoru 
následně uchazeč vyplní plnou verzi přihlášky ke studiu. Při přijímacím pohovoru musí 
student dále doložit:  

 v případě bakalářského studia úředně ověřenou kopii maturitního 
vysvědčení, (v případě studia mimo ČR i nostrifikace), 

 v případě navazujícího magisterského studia úředně ověřenou kopii 
vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu, 

 kopii dokladu o uhrazení administrativního poplatku (v případě, že poplatek 
byl uhrazen bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, dokládá se 
jen u studijních programů v českém jazyce). 

 

Součástí přijímacího řízení a nezbytnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je 
uzavření smlouvy o studiu. 

VŠ AMBIS nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.  

O přijetí ke studiu rozhoduje rektor nebo jím pověřené osoby. 

(3) Termíny uzávěrky pro podání přihlášek,  

Termín podání přihlášky ke studiu: nejpozději do 14. 11. 2021. 

(4) Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude doručeno uchazeči prostřednictvím informačního 
systému VŠ AMBIS nejpozději do 30 dnů po konání přijímacího pohovoru a doložení 
dokladů podle odstavce (2) tohoto článku. 

Proti rozhodnutí se uchazeč může v souladu s § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb. 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. 

(5) Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí 

Rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáno do 14 dnů po 
doručení žádosti škole. 

(6) Nahlížení do materiálů významných pro rozhodování o přijetí ke studiu 

Uchazeči mohou nahlížet do svých materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách, po oznámení 
rozhodnutí až do ukončení přijímacího řízení na Zákaznickém centru AMBIS v době 
úředních hodin. 



 

8-5236-01.09.2021  Strana 3 z 4 

(7) Přijímací pohovor 

Součástí přijímacího řízení je přijímací pohovor, který je orientován na diskusi o studiu 
a perspektivách uplatnění absolventů v praxi, na profesní zájmy uchazeče, motivaci ke 
studiu a seznámení s podmínkami přijetí na AMBIS. Součástí přijímacího řízení v rámci 
navazujícího magisterského studia je ověření úrovně jazykové znalosti studenta.  

Přijímací pohovory probíhají průběžně (konkrétní termín obdrží uchazeč v e-mailové 
pozvánce k přijímacímu pohovoru). Zájemci o studium, kterým nevyhovuje vypsaný 
termín hromadných pohovorů, si mohou domluvit na Zákaznickém centru AMBIS 
náhradní termín. 

Termíny pohovorů jsou vypisovány na webu VŠ AMBIS v sekci Přijímací řízení. 

(8) Ukončení přijímacího řízení 

Přijímací řízení je ukončeno podpisem Smlouvy o studiu a vydáním Rozhodnutí 
o přijetí, nebo Rozhodnutím o nepřijetí ke studiu. Další možností je změna 
podmínečného přijetí na bezpodmínečné. 

V případě, že se nepodaří naplnit kapacitu daného oboru pro jeho otevření, může být 
obor uzavřen a uchazeči bude nabídnuto studium na náhradním studijním oboru nebo 
formě studia na AMBIS. 

Čl. III 
Školné – poplatek spojený se studiem 

Výše školného v akademickém roce 2021/2022 pro jednotlivé studijní programy 
a formy studia jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto opatření. 

Čl. IV 
Kontaktní údaje 

(1) Sídlo 

AMBIS vysoká škola, a.s. 

Lindnerova 575/1 

180 00  Praha 8 – Libeň 

Tel.: 251 114 650 

e-mail: info@ambis.cz 

https://www.ambis.cz 

 
(2) Pobočka Brno 

AMBIS vysoká škola, a.s. 

Šujanovo náměstí 356/1, 602 00 Brno – střed  

Tel.: 234 718 718 

e-mail: info@ambis.cz 

https://www.ambis.cz 
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Čl. V 
Závěrečná ustanovení 

(1) VŠ AMBIS si vyhrazuje právo změnit nabídku studijních programů a poplatků 
uvedených v přílohách této směrnic. 

(2) Související dokumenty:  

 zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách, 

 Studijní a zkušební řád VŠ AMBIS. 

(3) V této směrnici je pro označení zúčastněných osob používáno genderově neutrální 
maskulinum. 

(4) Tento vnitřní předpis je zveřejněn na Úřední desce a v informačním systému IS. 

Čl. VI 
Přílohy 

(1) Příloha č. 1 – Studijní programy pro akademický rok 2021/2022. 

(2) Příloha č. 2 – Školné (poplatek spojený se studiem) pro akademický rok 2021/2022. 

(3) Příloha č. 3 – Zápis do studia. 

Čl. VII 
Rozdělovník 

(1) Výtisk č. 1 správcovský výtisk 

(2) Výtisk č. 2 výtisk na zápůjčku 
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Příloha č. 1 – aktualizace 
k opatření rektorky OP-R-35/2020 

STUDIJNÍ PROGRAMY  
PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 

 

 
 

(1) Bakalářské studijní programy 
 
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s., vyhlašuje od 1. 12. 2020 
pro akademický rok 2021/2022 přijímací řízení pro studium v bakalářských studijních 
programech: 
 

- Bezpečnostní management (v prezenční i kombinované formě), 
 

- Ekonomika a management podniku (v prezenční i kombinované formě), 
 

- Management a hospodaření ve veřejné správě (v prezenční i kombinované formě), 
 

- Business Economics and Management (v prezenční formě). 

 
 
AMBIS vysoká škola, a.s., vyhlašuje od 12. 7. 2021 pro akademický rok 2021/2022 přijímací 
řízení pro studium v bakalářském studijním programu: 

 

- Marketingová komunikace (v prezenční formě). 

 
 

(2) Navazující magisterské programy 
 
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s., vyhlašuje od 1. 12. 2020 
pro akademický rok 2021/2022 přijímací řízení pro studium v navazujících magisterských 
studijních programech: 
 

- Ekonomika a management podniku (v prezenční formě a kombinované formě), 
 

- Bezpečnostní management (v prezenční a kombinované formě). 

 
AMBIS vysoká škola, a.s., vyhlašuje od 1. 1. 2021 pro akademický rok 2021/2022 přijímací 
řízení pro studium v navazujícím magisterském studijním programu: 

 

- Management a hospodaření ve veřejné správě (v prezenční formě). 

 

AMBIS vysoká škola, a.s., vyhlašuje od 26. 7. 2021 pro akademický rok 2021/2022 přijímací 
řízení pro studium v navazujícím magisterském studijním programu: 

 

- Management a hospodaření ve veřejné správě (v kombinované formě). 
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Příloha č. 2 – aktualizace 
k opatření rektorky OP-R-35/2020 

 
ŠKOLNÉ (poplatek spojený se studiem) 

PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 
 

 
(1) Forma úhrady poplatku za studium (školného) 
 
Školné (poplatek spojený se studiem) se hradí na základě vystavené faktury ročně za dva 
semestry (zimní a letní) zpravidla před začátkem akademického roku. Pokud student 
v Úřadovně informačního systému AMBIS požádá, lze úhradu provést i po jednotlivých 
semestrech (v tom případě je výše tohoto poplatku vyšší než polovina ročního poplatku) nebo 
v měsíčních splátkách (v tom případě je celkové roční školné zvýšeno o 15 %). 

 
(2) Školné (poplatek spojený se studiem) pro bakalářské studijní programy pro 

studium zahájené v akademickém roce 2021/2022 
 
Pro bakalářské studijní programy je školné za semestr v akademickém roce 2021/2022 na 
AMBIS vysoké škole, a.s., stanoveno následovně: 
 

- Bezpečnostní management – prezenční forma studia  
Platba za semestr 26 900,- Kč, při roční platbě 25 900,-Kč (roční platba 51 800,- Kč),  
 

- Bezpečnostní management – kombinovaná forma studia  
Platba za semestr 25 900,- Kč, při roční platbě 24 900,- Kč (roční platba 49 800,- Kč), 
 

- Ekonomika a management podniku – prezenční forma studia 
Platba za semestr 23 900,- Kč, při roční platbě 22 900,- Kč (roční platba 45 800,- Kč), 

 
- Ekonomika a management podniku – kombinovaná forma studia 

Platba za semestr 22 900,- Kč, při roční platbě 21 900,- Kč (roční platba 43 800,- Kč), 
 

- Management a hospodaření ve veřejné správě – prezenční forma studia 
Platba za semestr 23 900,- Kč, při roční platbě 22 900,- Kč (roční platba 45 800,- Kč), 
 

- Management a hospodaření ve veřejné správě – kombinovaná forma studia 
Platba za semestr 22 900,- Kč, při roční platbě 21 900,- Kč (roční platba 43 800,- Kč), 
 

- Marketingová komunikace – prezenční forma studia 
Platba za semestr 26 900,- Kč, při roční platbě 25 900,-Kč (roční platba 51 800,- Kč),  
 

- Business Economics and Management – prezenční forma studia 
Platba za akademický rok 3 900,- €. 
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(3) Školné (poplatek spojený se studiem) pro navazující magisterské studijní 
programy pro studium zahájené v akademickém roce 2021/2022 

 
Pro navazující magisterské studijní programy je školné za semestr v akademickém roce 
2021/2022 na AMBIS vysoké škole, a.s., stanoveno následovně: 
 

- Bezpečnostní management – prezenční forma studia  
Platba za semestr 32 900,- Kč, při roční platbě 31 900,-Kč (roční platba 63 800,- Kč),  
 

- Bezpečnostní management – kombinovaná forma studia  
Platba za semestr 31 900,- Kč, při roční platbě 30 900,-Kč (roční platba 61 800,- Kč),  

 
- Ekonomika a management podniku – prezenční forma studia 

Platba za semestr 27 900,- Kč, při roční platbě 26 900,- Kč (roční platba 53 800,- Kč), 
 

- Ekonomika a management podniku – kombinovaná forma studia 
Platba za semestr 26 900,- Kč, při roční platbě 25 900,- Kč (roční platba 51 800,- Kč), 

 
- Management a hospodaření ve veřejné správě – prezenční forma studia 

Platba za semestr 27 900,- Kč, při roční platbě 26 900,- Kč (roční platba 53 800,- Kč). 

 
- Management a hospodaření ve veřejné správě – kombinovaná forma studia 

Platba za semestr 26 900,- Kč, při roční platbě 25 900,- Kč (roční platba 51 800,- Kč). 
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Příloha č. 3 
k opatření rektorky OP-R-35/2020 

ZÁPIS DO STUDIA 
 

 
 

(1) Zápis do studia 
 
V souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního 
institutu – AMBIS, a.s., čl. 4 odst. 3 uchazeč získává dle § 51 zákona č. 111/1998 Sb. 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) právo 
být zapsán do studia dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přijetí ke studiu ve studijním 
programu. Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem vysoké školy. Tento zápis 
provede AMBIS 

 
 

(2) Termín zápisu do studia 
 
K 1. 9. 2021 bude uchazeč/student zapsán do studia. Pokud k tomuto datu nebudou splněny 
podmínky nezbytné pro zápis, bude uchazeč/student zapsán ihned po jejich splnění. Zápis do 
studia je jednostranným administrativním úkonem vysoké školy ve školním informačním 
systému a je prováděn automaticky bez přítomnosti uchazeče. 
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