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AMBIS vysoká škola, a.s. 

Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 – Libeň 

 

OZNÁMENÍ REKTORKY – RECTOR NOTIFICATION č. 7/2021 

 

 

OZNÁMENÍ O PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU  

na AMBIS vysoké škole, a.s. 
 

v souladu s § 95b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách) a rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
č.j.: MSMT-6358/2021-1 o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých vysokých škol při 
mimořádné situaci je možné přijmout uchazeče, u kterého je z důvodu krizového opatření 
vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle 
zvláštního zákona ztížena možnost prokázat splnění podmínky dosažení předchozího 
vzdělání podle § 48 zákona o vysokých školách, i bez prokázání splnění podmínky dosažení 
předchozího vzdělání. 

Neprokáže-li takto přijatý uchazeč do 90 dnů od zápisu do studia dosažení předchozího 
vzdělání podle § 48 zákona o vysokých školách, pozbyde jeho přijetí ke studiu a zápis do 
studia platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přijetí; 
proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Tato doba se studentovi započítává do doby studia. 

Na rozhodnutí o přijetí takto přijatých uchazečů je nezbytné uvést, že jde o přijetí dle § 95b 
zákona o vysokých školách a tohoto oznámení. 
 

NOTIFICATION OF ADMISSION TO STUDY 
at AMBIS vysoká škola, a.s. 

 
In accordance with § 95b of Act No. 111/1998 Coll., on Higher Education Institutions and on 
Amendments and Supplements to some other Acts (the Higher Education Act) and Decision 
of the Ministry of Education, Youth and Sports File no.: MSMT-6358/2021-1 about special 
authorizations of public and private universities in emergency situations, it is possible to accept 
applicants who, due to a crisis measure announced under the Crisis Act or due to an 
emergency measure released under a special law, find it difficult to prove fulfilment of prior 
education under § 48 of the Higher Education Act. These applicants can be accepted without 
proving the fulfilment of the condition of achieving previous education. 

If the candidate admitted does not prove within 90 days from the enrolment in the study the 
fulfilment of prior education under § 48 of the Higher Education Act, his / her admission to the 
study and enrolment in the study shall cease to be valid and effective on the day the decision 
on revocation of the admission decision becomes effective; this decision cannot be appealed. 
This period is included in the student's study period. 

In the decision on the admission of such accepted applicants, it is necessary to state that it is 
an admission according to § 95b of the Higher Education Act and this notification. 
 

 

V Praze 1. 6. 2021                    

 

 

                                                                                              …..…………………..…. 

                      Dr. Martina Mannová 
                                                                                       rektorka 


