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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. 
listopadu 2018 pod čj. MSMT-39501/2018 Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého 
učení technického v Praze. 
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I I .  Z M Ě N Y  
 

STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY 
 

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V	PRAZE 
 

Článek 1 
 

Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze 1  (dále jen 
„ČVUT“) se mění takto:  

1. V čl. 2 odstavec 4 zní: 

„(4) V případě fakultních programů děkan nebo v případě nefakultních programů ředitel 
vysokoškolského ústavu či osoba pověřená k tomu rektorem (ve všech případech dále 
jen „děkan“) vyhlásí časový plán akademického roku pro fakultu, vysokoškolský ústav 
nebo nefakultní studijní program. Časový plán je na rozdíl od harmonogramu 
akademického roku ČVUT doplněn o období, v němž se konají státní zkoušky, přijímací 
zkoušky a jiné akademické aktivity specifické pro fakultu, vysokoškolský ústav nebo 
nefakultní studijní program.“. 

 

2. V čl. 3 odstavec 3 zní: 

 

„(3) Seznam všech studijních programů ČVUT je zveřejněn ve veřejné části internetových 
stánek ČVUT. Kromě toho jsou seznamy fakultních programů zveřejněny ve veřejné části 
internetových stánek příslušné fakulty. Seznamy studijních programů uskutečňovaných 
na více fakultách jsou zveřejněny ve veřejné části internetových stánek všech 
zúčastněných fakult. Seznamy nefakultních programů jsou zveřejněny ve veřejné části 
internetových stánek příslušného vysokoškolského ústavu nebo ČVUT.“. 

 

                                                           

1 Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT registrovaný MŠMT dne 22. září 2017 pod čj. MSMT-25967/2017 ve znění I. změn 
registrovaných MŠMT dne 19. června 2018 pod čj.MSMT-19935/2018. 
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3. V čl. 8 odstavec 3 zní: 

 

„(3) V souvislosti s péčí o dítě má student-rodič, v semestru, v němž by probíhalo čerpání jeho 
mateřské dovolené, právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož 
i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku, po dobu, po 
kterou by jinak trvalo jeho čerpání mateřské dovolené, a to za podmínky, že v této době 
studium nepřeruší. Student-rodič je povinen o využití tohoto práva informovat studijní 
oddělení, nebo příslušného prorektora, který mu sdělí další postup. Pokud by čerpání 
mateřské dovolené začalo v jednom semestru, ročníku nebo bloku a končilo v dalším 
semestru, ročníku nebo bloku, prodlouží se v takovém dalším semestru, ročníku nebo 
bloku tyto lhůty pouze o dobu přesahu mateřské dovolené do dalšího semestru, ročníku 
nebo bloku.“. 

 

4. V čl. 13 odstavec 9 zní: 

 

„(9) Na základě písemné žádosti studenta může děkan povolit absolvování jednoho nebo více 
akademických roků podle individuálního studijního plánu, jehož průběh a podmínky 
zároveň stanoví. Ostatní ustanovení tohoto řádu včetně standardní doby studia, 
maximální doby studia a ukončení studia nejsou tímto dotčena; výjimkou je studium 
podle individuálního studijního plánu v době uznané doby rodičovství u studentů-rodičů, 
o jehož dobu se prodlužuje maximální doba studia. Neplnění povinností stanovených 
v individuálním studijním plánu je důvodem k ukončení studia podle § 56 odst. 1 písm. b) 
zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 
zákona.“. 

 

 

   Článek 2 
 

1) Tyto změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty 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 21. listopadu 2018. 

 

2) Tyto změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého vysokého učení technického 
v Praze nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy.  

 

3) Tyto změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého vysokého učení technického 
v Praze nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

 

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