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I I I .  Z M Ě N Y  
 

S T A T U T U  
 

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 

Článek 1 
 

Statut Českého vysokého učení technického v Praze1 se mění takto:  

 

1. V čl. 1 odstavec 3 zní: 

   „ (3) Adresa ČVUT zní: České vysoké učení technické v Praze 

                                      Jugoslávských partyzánů 1580/3 

                                      160 00 Praha 6 – Dejvice“. 

2. V čl. 27 odstavec 1 zní: 

      „(1) Kancléř přímo řídí odbory Rektorátu ČVUT, ohledně kterých je tak stanoveno 
v Organizačním řádu Rektorátu ČVUT, koordinuje agendu vnitřních předpisů ČVUT 
a plní další úkoly podle pokynů rektora. Kancléř zpracovává podklady rektora pro 
jednání SR ČVUT a AS ČVUT a dále poradních orgánů rektora, jichž je členem.“. 

 

 

                                                           
1 Statut ČVUT registrovaný MŠMT dne 1. září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017, ve znění I. a II. změny Statutu. 
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Příloha č. 5 včetně nadpisu zní: 

„Příloha č. 5 
ke Statutu ČVUT 

POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM 
 
(1) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle čl. 11 odst. 1 písm. a) činí 0,2 násobek 

základu zaokrouhlený na celé padesátikoruny dolů. 

(2) Poplatek za delší studium podle čl. 11 odst. 1 písm. ba) činí za každých dalších započatých 
šest měsíců studia 4,6 násobek základu násobený koeficientem ekonomické náročnosti 
studijního programu a zaokrouhlený na celé stokoruny dolů. 

      Seznam studijních programů s uvedením koeficientů ekonomické náročnosti studia je 
zveřejněn ve veřejné části internetových stránek ČVUT.  

(3) Poplatek za studium ve studijním programu v cizím jazyce podle čl. 11 odst. 1 písm. bb) je 
uveden v následující tabulce (údaje jsou v Kč za semestr): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Výši poplatku může snížit rektor na návrh děkana fakulty nebo ředitele součásti. 

(4) Důvody pro prominutí nebo snížení poplatků za delší studium (podle čl. 11 odst. 5) 

Číslo 
důvodu 

Důvod Životní situace Požadované doklady 

1 Sociální tíživá sociální situace – hmotná nouze potvrzení o sociálních 
dávkách 

2 Sociální tíživá sociální situace – poživatel přídavku na 
dítě 

potvrzení o přídavku 
na dítě (student) 

3 Sociální Jednostranné nebo oboustranné osiření  matriční doklady 
4 Sociální nadstandardní nutná péče o vlastní nebo 

osvojené dítě/rodič do tří let věku dítěte 
příslušné doklady, 
rodný list dítěte 

5 Sociální nutná osobní péče o invalidní nebo 
dlouhodobě nemocnou osobu 

příslušné doklady 

6 Zdravotní zdravotní postižení trvalé student je držitel 
průkazu ZTP, ZTP/P, 
výměr invalidního 
důchodu 

7 Zdravotní specifické potřeby studenta student je registrován 
ve středisku ELSA ČVUT 

8 Zdravotní dlouhodobá hospitalizace nebo vážná nemoc lékařské potvrzení 

součást Fakultní studijní programy 

 bakalářské magisterské doktorské 

FSv 55 000 66 000 69 000 

FS 55 000 66 000 69 000 

FEL 55 000 66 000 69 000 

 FJFI 55 000 66 000 69 000 

FA 55 000 66 000 69 000 

FD 55 000 66 000 69 000 

FBMI 55 000 66 000 69 000 

FIT 64 000 64 000 64 000 

 Nefakultní studijní programy 

X 55 000 66 000 69 000 
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(v době aktuálního studia) 
9 Studijní vynikající studijní výsledky (vážený studijní 

průměr za dosavadní dobu studia do 1,20 
včetně, a současně za každý uzavřený 
semestr je získáno minimálně 30 kreditů za 
semestr a jsou klasifikovány minimálně 4 
předměty za semestr) 

výpis z IS ČVUT 

  zahraniční studijní pobyt na min. 2 semestry, 
pokud vyslaný student neměl přerušeno 
studium 

vyjádření studijního 
oddělení součásti 

11 Studijní zápis do 1. ročníku před začátkem 
akademického roku; (červen/červenec/srpen) 

výpis z IS ČVUT  

12 Studijní přerušení studia během období, na které byl 
vyměřen poplatek 

výpis z IS ČVUT -
rozhodnutí o přerušení 
studia 

13 Studijní úspěšné absolvování studia po začátku 
příslušného vyměřovacího období (do 1 
měsíce/do 2 měsíců) 

výpis z IS ČVUT -
potvrzení o 
absolvování studia 

14 Studijní zanechání studia podle § 56 odst. 1 písm. a) 
zákona, nebo ukončení pro nesplnění 
požadavků § 56 odst. 1 písm. b) zákona, po 
začátku příslušného vyměřovacího období 
(do 14 dní /do 1 měsíce/ do 2 měsíců) 

výpis z IS ČVUT 

15 Studijní Souběh poplatků za delší studium ve stejném 
vyměřovacím období nebo v jeho 
části (v rozsahu 0-100 % délky překryvu 
vyměřovacích období) 

výpis z IS ČVUT 

16 Studijní Organizační důvody na straně fakulty nebo 
ČVUT, které student nemůže ovlivnit 

vyjádření studijního 
oddělení součásti 

17 Studijní Započtení neúspěšného magisterského 
(nikoli navazujícího magisterského) studia do 
poplatku v bakalářském i dalším 
magisterském studijním programu. 

výpis z matriky 
studentů (SIMS) 

 
Výše snížení vyměřeného poplatku (v % vyměřeného poplatku) 

 
Číslo 

důvodu 
1. vyměření 2. vyměření 3. vyměření 4. a další vyměření 

1 75 75 50 50 
2 50 50 50 50 
3 100 100 100 100 
4 50-100/100 50-100/100 25-100/100 25-100/100 
5 50-100 50-100 25-100 25-100 
6 100 100 100 100 
7 10-100 10-100 10-100 10-100 
8 50-100 25-100 10-100 10-100 
9 50-100 25-50 0-25 0-25 

10 75-100 25-75 0 0 
11 30/20/10 0 0 0 
12 0-100 0-100 0-100 0-100 
13 100/80 100/80 100/80 100/80  
14 100/85/70 100/85/70 100/85/70 100/85/70 
15 0-100 0-100 0-100 0-100 
16 0-100 0-100  0-100 0-100 
17 100 100 80 80 
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Poznámky: 
 

a) Odvolání proti vyměření poplatku spolu se žádostí o prominutí, snížení poplatku nebo 
odložení splatnosti nelze vyhovět i přes doložení výše uvedených důvodů, pokud byla 
zmeškána lhůta určená k podání odvolání proti vyměření poplatku a zmeškání lhůty 
nebylo v rámci správního řízení prominuto (čl. 11 odst. 4). 
 

b) Možnost žádat o snížení poplatku z důvodů číslo 9 až 17 nemají studenti, kteří se 
dopustili disciplinárního přestupku. 
 

c) V případě souběhu více důvodů se snížení nebo prominutí poplatku posuzuje 
individuálně s přihlédnutím k uvedeným limitům. 
 

d) Poplatek za studium se stanovuje pro každé studium v bakalářském nebo 
magisterském programu samostatně; stejně tak se samostatně postupuje v rámci 
odvolání proti vyměření a posuzování žádosti o prominutí nebo snížení poplatku 
a odložení splatnosti.“. 
 

 

Článek 2 
 

(1)  Tyto změny Statutu Českého vysokého učení technického v Praze byly schváleny podle § 9 
odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), 
Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 30. května 2018. 
 

(2)  Tyto změny Statutu Českého vysokého učení technického v Praze nabývají platnosti podle 
§ 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  
 

(3)  Změna uvedená v čl. 1 bodu 1 nabývá účinnosti dnem 1. září 2018, změny uvedené v čl. 1 
bodech 2 a 3 nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

 

 
 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r. 

rektor 


