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OP – R – 57 
Výtisk č.:  

Počet stran: 5 

Účinnost od: Doba platnosti: Rozsah platnosti: 

1. 1. 2023 31. 12. 2023 AMBIS vysoká škola, a.s. 

 

Název dokumentu: 

Opatření rektorky č. 57/2023 

Podmínky přijímacího řízení 
pro akademický rok 2023/2024 

Schválila:      Dne: 2. 1. 2023 

(vydavatel dokumentu) 

 

      ___________________________ 

       Dr. Martina Mannová 

                  rektorka 

Počet příloh: 1 
Názvy příloh: 

1. Školné (poplatek spojený se studiem) pro akademický 

rok 2023/2024 Číslo vydání: 1 

První 

Aktualizuje: 

--- 
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Čl. I 
Základní informace o přijímacím řízení  

(1) AMBIS vysoká škola, a.s. (dále jen „AMBIS VŠ“ nebo „škola“) vyhlašuje od 1. 1. 2023 
přijímací řízení pro studium začínající akademickým rokem 2023/2024 v bakalářských 
a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v českém jazyce, 
v prezenční i kombinované formě. Seznam otevíraných studijních programů je uveden 
v čl. II tohoto opatření.  

(2) Přijímací řízení se řídí ustanoveními § 48–50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o vysokých školách“), Studijním a zkušebním řádem AMBIS VŠ a těmito 
Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024. 

 

Čl. II 
Seznam otevíraných studijních programů 

(1) Bakalářské studijní programy 

- Bezpečnostní management (v prezenční a kombinované formě), 
předpokládaný počet přijímaných (společně pro obě formy) – 750, 

- Ekonomika a management podniku (v prezenční a kombinované formě) 
předpokládaný počet přijímaných (společně pro obě formy) – 500, 

- Management a hospodaření ve veřejné správě (v prezenční a kombinované formě), 
předpokládaný počet přijímaných (společně pro obě formy) – 150, 

- Marketingová komunikace (v prezenční a kombinované formě), 
předpokládaný počet přijímaných (společně pro obě formy) – 250, 

- Veřejná politika (v prezenční a kombinované formě), 
předpokládaný počet přijímaných (společně pro obě formy) – 150, 

- Management hotelnictví a cestovního ruchu (v prezenční a kombinované formě) 
předpokládaný počet přijímaných (společně pro obě formy) – 100. 
 

(2) Navazující magisterské programy 
 

- Bezpečnostní management (v prezenční a kombinované formě) 
předpokládaný počet přijímaných (společně pro obě formy) – 175, 

- Ekonomika a management podniku (v prezenční a kombinované formě) 
předpokládaný počet přijímaných (společně pro obě formy) – 150, 

- Management a hospodaření ve veřejné správě (v prezenční formě a kombinované 
formě) 
předpokládaný počet přijímaných (společně pro obě formy) – 125. 

(3) V případě, že bude udělena akreditace dalším studijním programům, může do nich 
škola (v souladu s § 49 odst. 6 zákona o vysokých školách) vypsat přijímací řízení 
dodatečně.  

Čl. III 
Přihláška ke studiu, přijímací pohovor  

(1) Ke studiu se zájemci předběžně přihlašují vyplněním elektronického formuláře 
(nezávazné přihlášky) dostupného na webové stránce https://www.ambis.cz/prihlaska. 
Následně je uchazeč pozván k přijímacímu pohovoru; před tímto pohovorem vyplní 
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kompletní přihlášku ke studiu. Tím je přihláška ke studiu doručena škole a zahajuje 
se přijímací řízení.  

(2) Lhůta pro vyplnění elektronického formuláře (nezávazné přihlášky): do 
30. 10. 2023. 

(3) Lhůta pro vyplnění kompletní přihlášky ke studiu: do 31. 10. 2023.  

(4) Přijímací pohovor je orientován na profesní zájmy uchazeče, motivaci ke studiu 
a diskusi o studiu na AMBIS VŠ a perspektivách uplatnění v praxi. Součástí pohovoru 
je ověření úrovně jazykové znalosti uchazeče.  

Přijímací pohovory probíhají průběžně. Konkrétní termín je domluven s uchazečem 
individuálně nebo si ho uchazeč sám vybere prostřednictvím rezervačního formuláře 
na webové stránce https://www.ambis.cz/form-termin-prijimaciho-pohovoru. 

Čl. IV 
Podmínky přijetí 

(1) Při přijímacím pohovoru nebo ve stanoveném termínu musí uchazeč předložit doklad 
o předchozím vzdělání:  

 uchazeč o bakalářské studium předloží úředně ověřenou kopii maturitního 
vysvědčení; v případě studia mimo ČR předloží doklad dle ust. § 48 odst. 4 
zákona o vysokých školách, 

 uchazeč o navazující magisterské studium předloží úředně ověřenou kopii 
vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu; v případě studia mimo ČR 
předloží doklad dle ust. § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách. 

Nejzazší lhůtou pro předložení dokladu o předchozím vzdělání je 31. 10. 2023.  

(2) Uchazeči jsou ke studiu přijímáni do naplnění maximální kapacity daného studijního 
programu, a to v pořadí, v němž vyplnili kompletní přihlášku ke studiu (viz čl. III odst. 1). 

(3) AMBIS VŠ nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. 

(4) Pokud se někteří uchazeči přijatí ke studiu v daném studijním programu nezapíší ve 
stanovené lhůtě do studia, může rektor doplnit počet přijatých uchazečů o uchazeče, 
kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli původním 
rozhodnutím přijati, a to v pořadí, ve kterém vyplnili kompletní přihlášku ke studiu (viz 
čl. III odst. 1). Doplnění počtu přijímaných uchazečů může proběhnout i opakovaně. 
Pokud by podmínky pro přijetí v doplňovacím řízení splňoval uchazeč, který podal 
odvolání proti původnímu rozhodnutí, může rektor původní rozhodnutí změnit, pokud 
tím plně vyhoví odvolání. V ostatních případech rektor vydá nové rozhodnutí o přijetí. 

Čl. V 
Přijetí ke studiu, zápis do studia, odvolací řízení 

(1) O přijetí ke studiu rozhoduje rektor nebo jím pověřené osoby. 

(2) Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude doručeno uchazeči prostřednictvím informačního 
systému školy nejpozději do 30 dnů po splnění podmínek přijímacího řízení dle čl. III 
a IV. odst. 1 (vykonání přijímacího pohovoru a předložení dokladu o předchozím 
vzdělání). Rozhodnutí o nepřijetí zašle AMBIS VŠ uchazeči do vlastních rukou.  

(3) Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. 
Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené školou. Podrobnosti a lhůty pro zápis stanoví 
opatření rektorky. Nejpozději ke dni zápisu musí být uzavřena Smlouva o studiu mezi 
AMBIS VŠ a přijatým uchazečem. 
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(4) Podle § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách mohou uchazeči po oznámení 
rozhodnutí nahlížet do svých materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí 
ke studiu, a to až do ukončení přijímacího řízení na Zákaznickém oddělení školy v době 
úředních hodin. 

(5) Proti rozhodnutí o ne/přijetí ke studiu se uchazeč může v souladu s § 50 odst. 6 zákona 
o vysokých školách odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolacím 
orgánem je rektor. Rektor v odvolacím řízení rozhodne do 30 dnů ode dne, kdy bylo 
odvolání doručeno škole. 

(6) V případě, že se nepodaří naplnit kapacitu daného studijního programu pro jeho 
otevření, může být rozhodnuto o jeho neotevření a uchazeči bude nabídnuto studium 
v jiném studijním programu nebo formě studia na AMBIS VŠ. 

Čl. VI 
Školné – poplatek spojený se studiem 

Student je povinen hradit školné ve výši a ve lhůtě stanovené předpisem AMBIS VŠ 
o poplatcích spojených se studiem a ve spojení se smlouvou o studiu. Výše školného 
v akademickém roce 2023/2024 pro jednotlivé studijní programy a formy studia je 
uvedena v příloze č. 1 tohoto opatření. AMBIS VŠ si vyhrazuje právo výši školného 
změnit. 

Čl. VII 
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  

javascript:void(0)
mailto:info@ambis.cz
mailto:info@ambis.cz
http://www.ambis.cz/
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Čl. VIII 
Závěrečná ustanovení 

(1) Související dokumenty:  

 zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

 Studijní a zkušební řád AMBIS VŠ, 

 Sazebník poplatků spojených se studiem. 

(2) V tomto opatření je pro označení zúčastněných osob používáno genderově neutrální 
maskulinum. 

(3) Tento vnitřní předpis je zveřejněn na úřední desce a v informačním systému (IS) školy. 

 
Čl. IX 

Rozdělovník 

(1) Výtisk č. 1 správcovský výtisk 

(2) Výtisk č. 2 výtisk na zápůjčku 
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Příloha č. 1 opatření rektorky OP-R-57 

Školné (poplatek spojený se studiem)  
pro akademický rok 2023/2024 

(1) Forma úhrady poplatku za studium (školného)  

Školné (poplatek spojený se studiem) se hradí na základě vystavené faktury ročně za 
akademický rok před začátkem akademického roku, resp.  v souladu se smlouvou 
o studiu. Pokud student žádostí v Úřadovně IS požádá, lze úhradu provést i po 
jednotlivých semestrech nebo v individuálních splátkách (podrobnosti o způsobu úhrady 
jsou uvedeny ve smlouvě o studiu).  

(2) Školné (poplatek spojený se studiem) pro bakalářské studijní programy pro studium 
zahájené v akademickém roce 2023/2024  

 

Studijní program Forma studia 

Cena za semestr při 

roční platbě (školné za 
akademický rok) 

Cena za 
semestr při 
semestrální 

platbě 

Bezpečnostní management 
prezenční 32 900 Kč (za AR 65 800) 33 900 Kč 

kombinované 31 900 Kč (za AR 63 800) 32 900 Kč 

Ekonomika a management 
podniku 

prezenční 26 900 Kč (za AR 53 800) 27 900 Kč 

kombinované 25 900 Kč (za AR 51 800) 26 900 Kč 

Management a hospodaření 
ve veřejné správě 

prezenční 26 900 Kč (za AR 53 800) 27 900 Kč 

kombinované 25 900 Kč (za AR 51 800) 26 900 Kč 

Marketingová komunikace 
prezenční 29 900 Kč (za AR 59 800) 30 900 Kč 

kombinované 28 900 Kč (za AR 57 800) 29 900 Kč 

Veřejná politika 
prezenční 25 900 Kč (za AR 51 800) 26 900 Kč 

kombinované 24 900 Kč (za AR 49 800) 25 900 Kč 

Management hotelnictví a 
cestovního ruchu 

prezenční 26 900 Kč (za AR 53 800) 27 900 Kč 

kombinované 25 900 Kč (za AR 51 800) 26 900 Kč 
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(3) Školné (poplatek spojený se studiem) pro navazující magisterské studijní programy pro 
studium zahájené v akademickém roce 2023/2024  

 

Studijní program Forma studia 

Cena za semestr při 

roční platbě (školné za 
akademický rok) 

Cena za 
semestr při 
semestrální 

platbě 

Bezpečnostní management 
prezenční 34 900 Kč (za AR 69 800) 35 900 Kč 

kombinované 33 900 Kč (za AR 67 800) 34 900 Kč 

Ekonomika a management 
podniku 

prezenční 29 900 Kč (za AR 59 800) 30 900 Kč 

kombinované 28 900 Kč (za AR 57 800) 29 900 Kč 

Management a hospodaření 
ve veřejné správě 

prezenční 29 900 Kč (za AR 59 800) 30 900 Kč 

kombinované 28 900 Kč (za AR 57 800) 29 900 Kč 

 


