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III. ZMĚNY 

STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČVUT  

Článek 1 

 

Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického 

v Praze1 (dále jen „ČVUT“) se mění takto:  

1. V čl. 3 odstavec 9 zní: 

„ (9) Doba studia nesmí překročit maximální dobu studia v příslušném 

studijním programu. Nesplnění této podmínky je důvodem k ukončení 

studia podle čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při rozhodování 

v této věci se vztahuje § 68 zákona. Ve výjimečných případech může 
děkan na základě žádosti studenta prodloužit maximální dobu studia 

o 8 měsíců. Žádat o prodloužení může student jen jednou v příslušném 
bakalářském nebo magisterském studijním programu.“. 

2. V čl. 4 odstavec 5  zní: 

„(5) Student magisterského programu si nesmí zapsat již vystudované 

předměty ze studia bakalářského, nebo jejich ekvivalenty. To 

neplatí pro volitelný předmět „tělesná výchova.“. 

3. V čl. 8 odstavce 5 a 6 znějí: 
„(5) Písemné záznamy o výsledcích předmětů, jejichž konečné zakončení 

je zápočtem, klasifikovaným zápočtem, nebo zkouškou, je katedra 

                       

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 a 

II. změn registrovaných MŠMT dne 29. listopadu 2018 pod čj.MSMT-39501/2018. 
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povinna archivovat po dobu 10 let nezávisle na informačním systému 

ČVUT. 

(6) Pokud student nevznese námitku proti výsledkům zaneseným do 

informačního systému ČVUT do konce akademického roku od zanesení 

výsledku do informačního systému ČVUT, bere se, že se zanesenými 

studijními výsledky souhlasí. Toto se nevztahuje na článek 9 

odstavec 3.“. 

4. V čl. 9 odstavce 1, 2 a 3 znějí: 

„(1) Zápočtem se potvrzuje, že student se účastnil na práci během 

semestru 

a splnil vymezené požadavky, jimiž bylo na začátku výuky předmětu 

udělení zápočtu podmíněno. Zápočet se hodnotí slovy „započteno“, 

„nezapočteno“. 

(2) Klasifikovaný zápočet je zápočet, při kterém se účast na práci 

během semestru 

a splnění na začátku výuky vymezených požadavků a úroveň jejich 

prezentace hodnotí klasifikačním stupněm podle čl. 11. 

(3) Student, kterému nebyl udělen zápočet nebo klasifikovaný zápočet, 

může požádat ve lhůtě 5 pracovních dní od záznamu v informačním 
systému ČVUT vedoucího katedry o přezkoumání, jenž rozhodne o 

(ne)udělení zápočtu. Pokud student nezískal ze zapsaného předmětu 

zápočet nebo klasifikovaný zápočet, nemá v daném semestru jinou 

opravnou možnost, může si tento předmět zapsat znovu. Pokud i při 

druhém zapsání povinného nebo povinně volitelného předmětu zápočet 

nezíská, studium se ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a 

podle čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při rozhodování v této věci 

se vztahuje § 68 zákona.“. 

5. V čl. 9 se vypouští odstavec 5. 
 

6. V čl. 10 odstavec 8 zní: 

„(8) O organizaci zkoušek a o oprávněnosti omluvy při neúčasti na 

zkoušce rozhoduje učitel v souladu s pokyny vedoucího katedry. 

Pokud se přihlášený student při neúčasti na zkoušce řádně předem 

neomluví nebo se včas neodhlásí, je hodnocen klasifikačním stupněm 

F. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů, pokud se 

student omluví do 5 pracovních dnů od termínu zkoušky nebo od 

pominutí překážky bránící omluvě. O závažnosti omluvy rozhodne 

zkoušející.“. 

7. V čl. 10 se vypouští odstavec 10. 
 

8. Článek 15 včetně nadpisu zní: 

„Článek 15 

Přestupy mezi studijními programy ČVUT 

(1) Student může po splnění podmínek pro postup do dalšího akademického 

roku na původní fakultě či vysokoškolském ústavu ČVUT požádat o 

přijetí ke studiu podle§ 49 odst. 3 zákona do jiného studijního 

programu uskutečňovaného na ČVUT; žádost musí být podána nejpozději 

30 dnů před zahájením příslušného semestru. 

(2) O přijetí ke studiu podle odstavce 1 rozhoduje děkan, včetně 

zařazení studenta do konkrétního úseku studia podle doporučeného 
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časového plánu studia ve studijním programu; děkan může uznat 

absolvované úseky studia nebo jednotlivé předměty (podle čl. 13 

odst. 10) a může stanovit i další podmínky (vykonání rozdílové 

zkoušky apod.). 

(3) Doba studia se počítá od zápisu do studia původního programu, ze 

kterého se uskutečňuje přestup. Standardní doba studia je určená 

dle programu zapisovaného na přijímající fakultě či vysokoškolském 

ústavu ČVUT. 

(4) Dnem zápisu se student stává studentem nového studijního programu. 

Den předcházející dnu zápisu do nového studia se považuje za den 

ukončení původního studia. 

(5) Pro účel kontroly studia se po zápisu na příjímací fakultě na 

přestupujícího studenta pohlíží jako na studenta zařazeného do 1. 

roku studia. Kontrola studia na přijímací součásti ČVUT se řídí čl. 

14 odst. 4.“. 

9. V čl. 16 odstavec 8 zní: 

 „(8) Pokud se student nedostaví v určeném termínu ke státní 

závěrečné zkoušce nebo k jejímu opakování a do 5 pracovních dnů od 
tohoto termínu nebo od pominutí překážky bránící omluvě se 

s uvedením důvodu písemně neomluví nebo omluva není děkanem uznána, 
je hodnocen klasifikačním stupněm F. Nedodržení pětidenní lhůty 

může děkan ze zvlášť závažných důvodů, zejména zdravotních, 

prominout.“. 

10. V čl. 19 odstavec 5 zní: 

„(5) Doba studia v prezenční formě doktorského studijního programu 

nemůže přesáhnout standardní dobu studia. Tuto lhůtu může děkan 

studentovi-rodiči prodloužit maximálně o uznanou dobu rodičovství, 

pokud v této době studium nepřeruší a celková doba studia 

nepřesáhne maximální dobu studia. Tím není dotčen čl. 6 odst. 1 

Stipendijního řádu ČVUT. Studium v distanční nebo kombinované formě 

v doktorských studijních programech může být prodlouženo až po 

maximální dobu studia.“. 

11. V čl. 19 odstavec 8 zní: 

„(8)  Lhůty uvedené v odstavci 7 neběží po dobu přerušení studia 

v uznané době rodičovství.“. 

12. V čl. 21 odstavec 12 zní: 
„(12)  Pokud ORP nekoná v některé záležitosti podle odstavce 7 po dobu 

delší než 60 dní,  může děkan záležitost předložit příslušné 

vědecké radě k rozhodnutí.“. 

13. V čl. 27 odstavce 3, 5 a 12 znějí: 

„(3) Povinné odborné předměty jsou jednosemestrální a jsou v ISP 

jmenovitě stanoveny. Jejich počet je čtyři až šest, z toho jsou 

minimálně 4 předměty ze souboru předmětů doktorských studijních 

programů. ISP může též stanovit formu absolvování těchto předmětů 

(přímou návštěvou přednášek, samostudiem a konzultacemi). Každý 

povinný předmět je zakončen předmětovou zkouškou nebo ekvivalentem 

v případě zahraničních vysokých škol. 

(5)   ISP může kromě předmětů vyučovaných ČVUT obsahovat předměty 

vyučované jinou vysokou školou.  
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(12) Lhůty uvedené v odstavci 11 neběží po dobu uznané doby 

rodičovství.“. 

 

14. Na konec článku 36 se vkládá odstavec ve znění: 

„(5) Studentům, kteří požádali o evidenci uznané doby rodičovství před 

1. lednem 2020, neběží lhůty uvedené v článku 19 odst. 7 po uznanou 

dobu rodičovství.“. 

 

 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 27. 
listopadu 2019. 

 

(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. 

rektor 


