
Podmínky pro přijetí  
k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu  

do zimního semestru akademického roku 2023/2024 
 
 

§ 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Podmínky pro přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu (dále jen „podmínky pro přijetí ke 
studiu“) na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (dále jen 
„univerzita“) jsou stanoveny v souladu s ustanoveními § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o vysokých školách“), příslušnými ustanoveními Statutu Mendelovy univerzity v Brně a příslušnými 
ustanoveními Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně. 

(2) Podmínky pro přijetí ke studiu jsou zveřejňovány podle § 49 odst. 5 a 6 zákona o vysokých školách. 
 

§ 2 
Studijní programy a předpokládané počty studentů zapsaných do studia 

(1) Pro zimní semestr akademického roku 2023/2024 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Fakultě 
regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně ve studijních programech 

uvedených pod písm. a), b), c) a d) tohoto odstavce. Předpokládaný počet studentů zapsaných do studia je 
stanoven s ohledem na kapacitní možnosti fakulty.  

 
a) Bakalářské studijní programy v českém jazyce 

Studijní program 
Forma 
studia 

Předpokládaný 
počet studentů 
zapsaných do 

studia 

Mezinárodní teritoriální studia prezenční 160 

Regionální rozvoj prezenční 160 

 
 

b) Bakalářské studijní programy v anglickém jazyce 

Studijní program 
Forma 
studia 

Předpokládaný 
počet studentů 
zapsaných do 

studia 

International Territorial Studies prezenční 30 

 
 
c) Navazující magisterské studijní programy v českém jazyce 
 

Studijní program 
Forma 
studia 

Předpokládaný 
počet studentů 
zapsaných do 

studia 

Mezinárodní teritoriální studia prezenční 60 

Regionální rozvoj prezenční 60 

 
 

d) Navazující magisterské studijní programy v anglickém jazyce 
 

Studijní program 
Forma 
studia 

Předpokládaný 
počet studentů 
zapsaných do 

studia 

International Territorial Studies prezenční 30 

 
 
 

(2) V závislosti na celkovém počtu studentů zapsaných do prvního semestru studia si fakulta vyhrazuje právo 
v případě, že počet zapsaných studentů nedosáhne počtu stanoveného v odst. 1 pro daný studijní program 
nenabídnout přijetí dalším uchazečům. 

 

 



§ 3 
Podávání přihlášek ke studiu a poplatek za přijímací řízení 

(1) Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního systému 
Mendelovy univerzity v Brně (dále jen informační systém“) podle instrukcí uvedených přímo v aplikaci pro 
podávání E-přihlášek. Formulář pro podání elektronické přihlášky ke studiu je dostupný na adrese 
https://is.mendelu.cz/prihlaska/.  

 
(2) Povinnou přílohou přihlášky ke studiu v bakalářském studijním programu je ověřená kopie maturitního 

vysvědčení nebo jeho autorizovaná konverze do elektronické podoby, v případě zahraničního vzdělání podléhá 
jeho uznání podmínkám uvedeným v Nařízení rektora č. 12/2022. Pokud jím uchazeč v době podání přihlášky 
nedisponuje, řídí se termíny a pokyny uvedenými na webových stránkách fakulty. Poplatky spojené 
s přijímacím řízením jsou stanoveny v Nařízení rektora č. 13/2020. 

 

(3) Povinnou přílohou přihlášky ke studiu v navazujícím magisterském studiu je ověřená kopie 
bakalářského/magisterského diplomu nebo jeho autorizovaná konverze do elektronické podoby, v případě 
zahraničního vzdělání podléhá jeho uznání podmínkám uvedeným v Nařízení rektora č. 12/2022. Pokud jím 
uchazeč v době podání přihlášky nedisponuje, řídí se termíny a pokyny uvedenými na webových stránkách 
fakulty. Poplatky spojené s přijímacím řízením jsou stanoveny v Nařízení rektora č. 13/2020 

(4) Přihláška ke studiu v bakalářských studijních programech v českém jazyce musí být podána do 30. 4. 2023. 
Přihláška ke studiu v bakalářských studijních programech v anglickém jazyce musí být podána do 16. 8. 2023. 

(5) Přihláška ke studiu v navazujících magisterských studijních programech v českém jazyce musí být podána do 
30. 4. 2023. Přihláška ke studiu v navazujících magisterských studijních programech v anglickém jazyce musí 
být podána do 16. 8. 2023. 

(6) Ke dni podání přihlášky ke studiu je splatný poplatek spojený s přijímacím řízením. Pro bakalářský studijní 
program v českém jazyce je stanoven poplatek ve výši 600 Kč a pro navazující magisterský studijní program 
v českém jazyce je stanoven poplatek ve výši 600 Kč. Poplatek se zasílá na číslo účtu uvedené v elektronické 

přihlášce. Platba musí být označena variabilním symbolem, který je individuálně přidělen každému uchazeči o 
studium. Uhrazený poplatek je nevratný. 

(7) Poplatek spojený s přijímacím řízením se v případě studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce 
nevyměřuje. 

(8) Nedostatky v elektronické přihlášce uchazeč o studium odstraňuje způsobem a ve lhůtách uvedených 
v informačním systému, případně na základě výzvy a pokynů studijního oddělení fakulty. Řádné a včasné 
neodstranění nedostatků může mít za důsledek zastavení přijímacího řízení. V případě přihlášky ke studiu 
bez uhrazeného poplatku spojeného s přijímacím řízením bude přijímací řízení zastaveno. 

§ 4 
Obecné podmínky přijímacího řízení 

(1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní 
zkouškou nebo vzdělání dosažené podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.  

(2) Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia 
v bakalářském nebo magisterském studijním programu nebo vzdělání dosažené podle § 48 odst. 5 zákona o 
vysokých školách.  

(3) O přijetí ke studiu rozhoduje na základě výsledků dosažených při přijímací zkoušce děkan. Poradním orgánem 
je přijímací komise. 

(4) Náhled výsledků přijímacího řízení je uchazeči o studium dostupný prostřednictvím informačního systému. 

(5) Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 5 zákona 
o vysokých školách. Vysoká škola není povinna před vydáním rozhodnutí ve věci vyrozumět uchazeče 
o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí/oznámení o splnění podmínek přijímacího 
řízení je uchazeči o studium doručováno v souladu s obecně závaznými předpisy. Je-li rozhodnutím vydaným 
v řízení podle § 50 zákona o vysokých školách vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno 
rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím informačního systému, pokud uchazeč s tímto způsobem doručení 
předem na přihlášce ke studiu souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě 
považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí v informačním systému. 

(6) Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a byl přijat ke studiu, je pozván k zápisu do studia, nejpozději 
při kterém jsou ověřeny podmínky dosaženého vzdělání podle § 3. V případě, že počet ke studiu zapsaných 

uchazečů je menší, než počet uvedený v § 2, je přijímací komise oprávněna navrhnout děkanovi přijetí další 
skupiny uchazečů. 

(7) O termínu zápisu do studia bude uchazeč o studium informován v pozvánce, která je doručena na e-mailovou 
adresu uvedenou v přihlášce.  

https://is.mendelu.cz/prihlaska/


(8) Pokud uchazeč o studium v termínu zápisu nedisponuje požadovaným dokladem o předchozím vzdělání, 
může požádat děkana o odložení termínu zápisu stanoveného v pozvánce. Žádost musí být podána v případě 
studijních programů v českém jazyce nejpozději 30. 6. 2023. V případě studijních programů v anglickém jazyce 

do konce platnosti úspěšně složené přijímací zkoušky (viz § 6(3) a § 8(3)). 

(9) Uchazeči o studium, který nesplnil podmínky pro přijetí ke studiu, je vydáno rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeči, 
u kterého nebylo možné ověřit splnění podmínek pro přijetí ke studiu, je vydáno usnesení o zastavení 
přijímacího řízení. Tyto písemnosti jsou uchazeči o studium doručovány v souladu s obecně závaznými 
předpisy. 

(10) Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Univerzita může namísto umožnění nahlížet 
do spisu poskytnout uchazeči kopii spisu. 

(11) Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolacím správním 
orgánem je rektor; odvolání se podává prostřednictvím děkana. 

 
§ 5 

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu  
uskutečňovaném v českém jazyce 

(1) Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška z Testu předpokladů ke studiu (dále jen „TPS“) 
Přijímací zkoušky ve formě TPS pořádá fakulta ve dnech 15. května až 19. května 2023. Přesný termín konání 

přijímací zkoušky bude uchazeči oznámen v pozvánce.  

(2) Přijímací zkouška má podobu elektronického testu. V testu TPS je celkem 25 otázek v pěti tematických blocích. 
Z testu TPS je možné dosáhnout maximálně 100 bodů. V přijímacím řízení rozhoduje pořadí nejlepších 
uchazečů. 

(3) Od povinnosti konat přijímací zkoušku mohou být na základě rozhodnutí děkana osvobozeni uchazeči 
o studium, kteří si podají elektronickou žádost do 30. dubna 2023: 

a)  dosáhli alespoň percentilu 40 z předmětu „Obecné studijní předpoklady“, nebo z předmětu „Všeobecné 
študijné predpoklady“ Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO konané v termínech 10. 

prosince 2022, 4. února 2023, 4. března 2023 a 2. dubna 2023. 

b)  před méně než třemi lety úspěšně absolvovali vyšší odbornou školu v akreditovaném vzdělávacím 
programu v oboru příbuzném studijnímu programu, do kterého se hlásí. 

(4) Od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě odst. 3 může být osvobozeno maximálně tolik uchazečů, 
kolik odpovídá 80 % z počtů uvedených v § 2 odst. 1 u odpovídajících studijních programů. 

 

§ 6 
Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu  

uskutečňovaném v cizím jazyce 

(1) Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška z anglického jazyka, testu předpokladů ke studiu 
a motivační dopis v rozsahu minimálně 1500 znaků. 

(2) Přijímací zkoušky pořádá fakulta ve dnech 16. prosince 2022, 13. ledna 2023, 24. února 2023, 31. března 
2023, 28. dubna 2023, 26. května 2023, 30. června 2023, 28. července 2023 a 25. srpna 2023. 

(3) Úspěšně vykonaná přijímací zkouška dle těchto podmínek přijímacího řízení má platnost 2 roky, během kterých 
může student být zapsán do studia. 

(4) Studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je zpoplatněno. Výše poplatků je uvedena 
v nařízení rektora „Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením 
ke jmenování profesorem“.  

 

§ 7 
Podmínky přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu  

uskutečňovaném v českém jazyce 

(1) Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška ověřující znalosti ve studijním programu Regionální 
rozvoj v oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí, ve studijním programu 
Mezinárodní teritoriální studia v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů 
rozvojového světa. Přijímací zkoušky ve formě testu pořádá fakulta ve dnech 15. května až 19. května 2023. 

Přesný termín konání přijímací zkoušky bude uchazeči oznámen v pozvánce. 

(2) Od povinnosti konat přijímací zkoušku mohou být na základě rozhodnutí děkana osvobozeni uchazeči 
o studium, kteří mají vážený průměr v bakalářském studiu do 2,0 včetně a podají žádost do 30. 4. 2023.  

(3) Od povinnosti konat přijímací zkoušku může být osvobozeno maximálně 80 % uchazečů z počtů uvedených v 
§ 2 odst. 1 u odpovídajícího studijního programu. 



§ 8 
Podmínky přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu 

 uskutečňovaném v cizím jazyce 

(1) Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška ověřující znalosti ve studijním programu International 
Territorial Studies v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového 
světa. Dále je součástí přijímacího řízení motivační dopis v rozsahu minimálně 1500 znaků. 

(2) Přijímací zkoušky pořádá fakulta ve dnech 16. prosince 2022, 13. ledna 2023, 24. února 2023, 31. března 
2023, 28. dubna 2023, 26. května 2023, 30. června 2023, 28. července 2023 a 25. srpna 2023. 

(3) Úspěšně vykonaná přijímací zkouška dle těchto podmínek přijímacího řízení má platnost 2 roky, během kterých 
může student být zapsán do studia. 

(4) Studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je zpoplatněno. Výše poplatků je uvedena 
v nařízení rektora č. 13/2020 „Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením 
a řízením ke jmenování profesorem“.  

 
 

§ 10 
Závěrečná ustanovení 

(1) Děkan si vyhrazuje právo nezahájit studium v daném studijním programu v případě nízkého počtu uchazečů o 
studium splňujících podmínky přijetí. Uchazečům o studium v těchto studijních programech bude nabídnuta 
možnost studia v příbuzném studijním programu. 

(2) Pokud je udělena akreditace novému studijnímu programu před jednáním přijímací komise, vyhrazuje si děkan 
právo přijmout uchazeče do studia v nově akreditovaném studijním programu, jestliže jde o uchazeče o studium 
ve stejném nebo obdobném studijním programu, který splnil podmínky přijetí ke studiu. 

(3) Děkan si vyhrazuje právo vyhlásit druhou, případně třetí etapu přijímacího řízení nezávisle na počtu 
přihlášených a přijatých uchazečů v předchozí etapě, případně předchozích etapách. Detailní informace a 
termíny pro tyto případné dodatečné etapy budou zveřejněny ve formě dodatku k těmto Podmínkám pro přijetí 
na úřední desce fakulty. 

(4) V případě přijímacích zkoušek konaných v zahraničí může děkan v odůvodněných případech stanovit odlišné 
termíny pro jednotlivé kroky a podmínky přijímacího řízení. 

(5) Zprávu o průběhu přijímacího řízení dle § 50 odst. 9 zákona o vysokých školách zveřejní fakulta na 
frrms.mendelu.cz. 

(6) Dotazy lze zasílat na studijni.frrms@mendelu.cz. 

(7) Tyto podmínky pro přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Fakultě regionálního 
rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně nabývají platnosti dnem schválení akademickým 
senátem fakulty. 

 
 
V Brně dne 11. 10. 2022 děkan 
 
 
Schváleno akademickým senátem FRRMS dne předseda Akademického senátu  
21. 10. 2022 FRRMS Mendelovy univerzity v Brně 


