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V I I .  Z M Ě N Y  

 
S T U D I J N Í H O  A  Z K U Š E B N Í H O  Ř Á D U  P R O  

 
S T U D E N T Y  

 
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 

 

Článek 1 
 

Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze1 se mění takto:  

 

 

1. V části třetí, čl. 13 odstavec 5 zní: 

„(5)  Studium ve studijním programu může být i opakovaně přerušeno. Přerušení studia 
povoluje děkan na základě písemné žádosti podané před zahájením výuky. Děkan žádosti 
o přerušení studia vyhoví, je-li období, na něž se žádost vztahuje, částí uznané doby rodičovství 
studenta. Děkan může z vlastního podnětu studentovi přerušit studium z těchto důvodů 

a) je-li toho potřeba k odvrácení újmy hrozící studentovi, jestliže její původ nesouvisí 
s dosavadním plněním studijních povinností. Studium v tomto případě nebude přerušeno, 

                                                           
1 Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT registrovaný MŠMT dne 22. dubna 2022 pod čj. MSMT-9911/2022-7, ve znění I., II., III., IV., V. 
a VI. změn. 
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pokud student do 10 dnů od doručení písemného upozornění na možnost přerušení studia 
písemně vysloví nesouhlas, 

b) vznikla-li studentovi povinnost uhradit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 3 nebo 4 
zákona a student tento poplatek (ve výši a termínech stanovených konečným rozhodnutím 
po případném uplatnění opravných prostředků) nezaplatil, 

c) určí-li mu náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky podle čl. 17 odst. 3 nebo termín 
pro opakování státní závěrečné zkoušky podle čl. 17 odst. 4, 

d) na studenta, či jeho studium se vztahují sankční předpisy Evropské unie, např. předpisy 
omezující poskytování přímé či nepřímé technické pomoci2, či jiné předpisy v důsledku 
kterých studentovi nemůže být umožněno studium či účast na výuce.“. 

 

Článek 2 
 

(1) 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 
25.5.2022. 

(2) 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) 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 

                                                           
2 Např.: Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu 
a Sevastopolu, Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké 
a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území, Nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti 
Ukrajině. 


