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Článek 1 
Základní ustanovení 

 

Tento metodický pokyn se vydává k provedení § 46 odst. 6, § 55, § 57, § 60 a § 89 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 o vysokých školách“), a upřesňují se jím podoba a údaje obsažené ve vysokoškolském 

diplomu a v dodatku k diplomu, osvědčení o celoživotním vzdělávání (dále jen „CŽV“) a osvědčení o uznání 

zahraničního vzdělání a kvalifikace (dále jen „nostrifikace“) a jejich druhopisech. 

 

Článek 2 
Vysokoškolský diplom  

 

1. Vysokoškolský diplom Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“) se vydává jako 

dvojjazyčný dokument (česko-anglický). Text v českém jazyce je samostatně uveden pouze v názvu 

uděleného titulu a jeho zkratky. 

2. Název studijního programu musí být v souladu s rozhodnutím Akreditační komise Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR o udělení akreditace, nebo s rozhodnutím Národního akreditačního úřadu 

pro vysoké školství o udělení akreditace, nebo s usnesením Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT o udělení 

oprávnění uskutečňovat studijní program platným ke dni, kdy byla vykonána státní zkouška 

předepsaná na závěr studia, nebo její poslední část (dále jen „akreditace“). 

3. K výrobě vysokoškolského diplomu je určen tiskopis formátu A4, orientovaný na šířku, opatřený 

v souladu s § 57 odst. 7 zákona o vysokých školách státním znakem České republiky a následujícími 

ochrannými prvky: vodoznakem, duogramem (v pravém dolním rohu), znakem ČVUT (v levém horním 

rohu) a vlastním pořadovým číslem tiskopisu (umístěným na rubu). Použité písmo pro tisk diplomů je 

Garamont. 

4. Na vysokoškolském diplomu se neuvádějí tituly absolventa, získané z předchozích studií. Lze uvádět 

pouze nově udělený titul podle zákona o vysokých školách. 

5. V případě akreditace studijního programu, uskutečňovaného ve spolupráci se zahraniční vysokou 

školou, podle § 47a zákona o vysokých školách, se na vysokoškolském diplomu uvede věta: „ve 

spolupráci s / in collaboration with:“ a název zahraniční školy v jejím původním znění. 

6. Na vysokoškolském diplomu se uvádějí údaje platné ke dni vykonání státní zkoušky předepsané na 

závěr studia, nebo její poslední části: 

a) jméno a příjmení,  

b) datum narození, 

c) místo narození a země určená třípísmenným kódem země podle ISO 3166-1, 

d) datum vykonání státní zkoušky předepsané na závěr studia, nebo její poslední části, 

e) podle celkového výsledku studia se vydává: 

• v bakalářských a magisterských studijních programech: „Diplom“, nebo „Diplom 

s vyznamenáním“, 



4 

 

• v doktorských studijních programech: „Diplom“, 

f) označení státu, dle jehož právního řádu je vysokoškolský diplom vydáván, 

g) název univerzity a fakulty, 

h) název absolvovaného studijního programu včetně jeho kódu KKOV (dle platné akreditace), 

nebo po 1. 9. 2016 kódu podrobně vymezeného oboru klasifikace International Standard 

Classification of Education (ISCED-F), 

i) název oboru včetně jeho kódu KKOV (dle platné akreditace), nebo po 1. 9. 2016 specializace 

absolventa, 

j) udělený titul a užívaná zkratka, 

k) číslo diplomu, 

l) datum a místo, kdy a kde byl diplom vystaven, 

m) podpisy:  

• u bakalářských diplomů: rektor univerzity (případně v zastoupení prorektor pro bakalářské 

a magisterské studium – s dodatkem v z., uváděným před podpisem), děkan (v zastoupení 

proděkan pro studium - s dodatkem v z., uváděným před podpisem), případně ředitel 

ústavu, podílejícího se na zajištění výuky daného programu; 

• u magisterských diplomů: rektor univerzity, děkan (případně ředitel ústavu podílejícího se 

na zajištění výuky daného programu); 

• u doktorských diplomů: rektor univerzity, děkan fakulty, nebo ředitel/ka ústavu. 

 

7. otiskem razítka, na němž je vyznačen malý státní znak a které je kulatého tvaru o průměru 36 mm; malý 

státní znak je na razítku vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení ČVUT v Praze (dále jen 

"úřední razítko"). Úřední razítko je umístěno uprostřed mezi podpisem rektora a děkana. 

8. Vzory diplomů jsou přílohou tohoto pokynu. Jejich použití všemi fakultami a ústavy ČVUT v Praze je 

závazné, a to jak z hlediska obsahového, tak i formálního. Vzory tvoří základ elektronických šablon pro 

jednotlivé součásti. 

 

Článek 3 
Dodatek k diplomu  

 

Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) je vydáván v souladu s § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, centrálně jako jednotný výstup z informačního systému ČVUT. Byl sestaven podle modelu 

vytvořeného Evropskou komisí, Evropskou radou a organizacemi UNESCO/CEPES. Popisuje podstatu, úroveň, 

obsah, souvislosti a postavení typu studia, která byla úspěšně absolvována a jejichž výsledkem bylo získání 

kvalifikace. Dodatek vhodně doplňuje diplom. Lze ho používat pro národní i mezinárodní účely k usnadnění 

akademického i profesního uznání a mobility. Je koncipován jako věcný dokument, který neposuzuje hodnotu 

vzdělání a neposkytuje stanovisko o jeho ekvivalenci. Dodatek k diplomu je vydáván automaticky a zdarma 

všem absolventům. Dodatek je určen pro popis podstaty, obsahu, úrovně a postavení studií, která byla 

uskutečněna a úspěšně dokončena držitelem kvalifikace, ke které je tento dodatek připojen. 

1. K výrobě dodatku k diplomu je určen tiskopis formátu A3. Poslední strana (bod 8) – je věnována 

informacím o národním vysokoškolském systému České republiky dle doporučení MŠMT; zde odst. 4, 
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písm. h). Cenina je opatřena vodoznakem českého státního znaku a vytištěným znakem ČVUT (na první 

straně vlevo nahoře) a duogramem (na třetí straně vpravo dole). Písmo dodatku k diplomu je Times 

New Roman. 

2. Text dodatku k diplomu je dvojjazyčný (čeština / angličtina). Text v českém jazyce je samostatně 

uveden pouze v názvu uděleného titulu a jeho zkratky. Anglický název studijního programu musí být 

v souladu s rozhodnutím nebo usnesením uvedeným v čl. 2 odst. 2. 

 

3. Obsah je rozdělen do osmi částí: 

a) informace o držiteli kvalifikace 

b) informace o druhu kvalifikace 

c) informace o úrovni kvalifikace 

d) informace o obsahu a dosažených výsledcích 

e) informace o funkci kvalifikace 

f) doplňkové informace 

g) potvrzení dodatku 

h) informace o národním vysokoškolském systému. 

 

4. V dodatku k diplomu je uvedeno číslo vysokoškolského diplomu, ke kterému byl vydán. Dodatek 

k diplomu se opatřuje podpisem děkana, případně podpisem ředitele vysokoškolského ústavu, 

a otiskem velkého kulatého úředního razítka součásti. 

Článek 4 
Předání vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu 

 

1. Diplom ČVUT v Praze a dodatek k diplomu jsou absolventu bakalářských a magisterských studií 

předávány během slavnostní promoce. Doklady o absolvování doktorského studia jsou absolventům 

předávány na Slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze. 

2. Způsob předání vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu mimo promoci, respektive slavnostní 

vědeckou radu: V případě, že se absolvent bakalářských nebo magisterských studií nemůže promoce 

zúčastnit, poté, co obdrží informaci z fakulty/vysokoškolského ústavu, že je jeho vysokoškolský diplom 

připraven, dostaví se na studijní oddělení fakulty/vysokoškolského ústavu, kde podpisem do 

Evidenčního listu absolventů a předaných diplomů stvrdí převzetí diplomu. Při předání 

vysokoškolského diplomu na fakultě/vysokoškolském ústavu podepíše absolvent promoční slib, který 

se zakládá do jeho spisu studenta. Pokud se absolvent doktorského studia nemůže předání zúčastnit 

osobně, převezme doklady o absolvování doktorského studia na Odboru pro vědeckou a výzkumnou 

činnost Rektorátu ČVUT. 

3. Zastoupit absolventa může pouze osoba, která se prokáže ověřenou plnou mocí určenou k tomuto 

úkonu. Absolventu je současně s vydáním vysokoškolského diplomu vydán také dodatek k diplomu. 

V případě programů připravovaných ve spolupráci s jinou vysokou školou, může diplomy převzít 

zástupce partnerské školy, který může zajistit jejich předání na partnerské univerzitě (například 

i v rámci slavnostního předávání diplomů partnerské školy).  

4. Nevyzvednuté bakalářské a magisterské diplomy a dodatky k diplomu studijní oddělení 

fakulty/vysokoškolského ústavu uloží do spisovny součásti. Před předáním spisů studentů do Archivu 

ČVUT po 10 letech od absolvování přiřadí pověřený pracovník SO diplomy a dodatky k diplomu do 
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jednotlivých spisů studentů. Nevyzvednuté doktorské diplomy Odbor pro vědeckou a výzkumnou 

činnost Rektorátu ČVUT předá do spisovny součásti. Při předání vysokoškolského diplomu a dodatku 

k diplomu ve spisovně součásti nebo v Archivu ČVUT se absolvent podepíše do Evidenčního listu 

absolventů a předaných diplomů. Dokument Evidenční list absolventů obsahuje tyto položky: 

 

1. Studijní program 

2. Obor/specializace 

3. Typ studia 

4. Akademický rok 

5. Součást ČVUT 

6. Interní kód programu 

7. Forma studia 

8. Pořadové číslo 

9. Číslo diplomu 

10. Číslo tiskopisu diplomu 

11. Číslo tiskopisu dodatku k diplomu 

12. Datum ukončení studia 

13. Datum narození 

14. Místo narození 

15. Křestní jméno 

16. Příjmení 

17. Datum převzetí 

18. Potvrzení o převzetí diplomu a dodatku, Podpis absolventa. 

 

5. Pokud se z důvodu mimořádných opatření vlády nemůže promoce uskutečnit, předávají se diplomy 

absolventům na základě výzvy studijním oddělením nebo oddělením pro vědu, tvůrčí a výzkumnou 

činnost podle aktuálních mimořádných podmínek. 

 

Článek 5 
Odpovědnost  

 

1. Za kontrolu naplnění a správnost proměnných údajů na dokladu o absolvování bakalářského nebo 

magisterského studia odpovídá příslušný referent studijního oddělení příslušné součásti, nebo jiný 

pověřený zaměstnanec fakulty nebo vysokoškolského ústavu. Uvedení referenti nebo jiní pověření 

zaměstnanci fakult/vysokoškolských ústavů odpovídají za to, že do textu diplomu a osvědčení nebude 

vkládán text nad rámec vzorů a do dodatku k diplomu nebude vkládán text nad rámec náležitostí 

uvedených v modelu navrženém Radou Evropy, Evropskou komisí a UNESCO/CEPES, publikovaném na 

stránkách DG Education and Training Evropské komise.  

2. Za předání děkanem/ředitelem ústavu podepsaných dokladů o absolvování bakalářského nebo 

magisterského studia spolu s jejich seznamem rektorovi ČVUT odpovídá vedoucí studijního 

oddělení/ředitel(ka). 
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3. Pokud za kontrolu naplnění a správnost proměnných údajů na dokladu o absolvování doktorského 

studia odpovídá pověřená/ý referent/ka oddělení pro vědu a výzkum fakulty/vysokoškolského ústavu 

ČVUT v Praze. Za předání děkanem/ředitelem ústavu podepsaných dokladů o absolvování 

doktorského studia spolu s jejich seznamem rektorovi ČVUT odpovídá pověřená/ý referent/ka odboru 

pro vědeckou a výzkumnou činnost Rektorátu ČVUT v Praze. 

4. Za překlad názvu studijního programu akreditovaného v českém jazyce nebo v jiném cizím jazyce než 

anglickém odpovídá děkan součásti, který překlad uvede v návrhu žádosti o akreditaci studijního 

programu. 

 

Článek 6 
Vystavení druhopisů diplomu a dodatku k diplomu 

 

6.1 Způsob vystavení druhopisu vysokoškolského diplomu do 10 let od ukončení studia 
6.1.1 Příslušná fakulta, případně vysokoškolský ústav, vystaví na základě zápisu ve sdružených informacích 

matrik studentů (dále jen „SIMS“) a v elektronickém informačním systému ČVUT v Praze druhopis 

vysokoškolského diplomu. V pravém horním rohu dokumentu pod číslem diplomu je vytištěno tučně 

„DRUHOPIS / DUPLICATE“. Nad předtištěným jménem rektora a děkana se uvede dovětek „v. r. / m. 

p.“. Mezi jmény rektora a děkana je vprostřed uvedena zkratka „L. S.“. Na zadní straně dokumentu je 

uvedeno: 

a) „ČVUT v Praze potvrzuje, že tento druhopis souhlasí s originálem a má jeho platnost / CTU in 

Prague certifies that this duplicate corresponds to the original and possesses its validity“ 

b) „Datum a místo vydání druhopisu / Issue date and place of the duplicate“ 

c) podpis:  

• u bakalářských diplomů: rektor univerzity (případně v zastoupení prorektor pro bakalářské 

a magisterské studium – s dodatkem v z., uváděným před podpisem), děkan (v zastoupení 

proděkan pro studium - s dodatkem v z., uváděným před podpisem), případně ředitel 

vysokoškolského ústavu podílejícího se na zajištění výuky daného programu; 

• u magisterských diplomů a doktorských diplomů: rektor univerzity, děkan, případně ředitel 

vysokoškolského ústavu podílejícího se na zajištění výuky daného programu; 

• u doktorských diplomů: rektor univerzity, děkan fakulty, případně ředitel vysokoškolského 

ústavu podílejícího se na zajištění výuky daného programu. 

Zadní strana druhopisu diplomu je opatřena otiskem úředního razítka. 

6.1.2 Dokument je vydáván po zaplacení příslušného poplatku stanoveného na základě platného příkazu 

rektora pro úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony. 

6.1.3 Pro jednojazyčné diplomy, které byly vydávány před vznikem dvojjazyčného diplomu, u nichž 

neexistuje oficiální překlad názvu programu, či oboru, ČVUT vydává druhopis na současném formuláři 

dvojjazyčného tiskopisu, avšak bez překladu programu a oboru.  
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6.2 Způsob vystavení druhopisu dodatku k diplomu do 10 let od ukončení studia 
6.2.1 Příslušná fakulta, případně vysokoškolský ústav vystaví na základě údajů v elektronickém informačním 

systému ČVUT v Praze druhopis dodatku k diplomu. Dodatek je označen tučně vytištěným nápisem 

„DRUHOPIS/ DUPLICATE“. Bod 7.1 se změní na „Datum vystavení originálu/Date of issuance of the 

original“. V bodě 7.2 dodatku se za předtištěným jménem děkana uvede dovětek „ v. r. / m. p.“.  

6.2.2 Dále budou zařazeny:  

• Bod 7.5 s následujícím textem „ČVUT v Praze potvrzuje, že tento druhopis souhlasí 

s originálem a má jeho platnost/CTU in Prague certifies, that this duplicate corresponds to 

the original and possesses its validity.“ 

• Bod 7.6 Datum podpisu druhopisu dodatku k diplomu / Date of signature of the duplicate 

of the diploma supplement. 

• Bod 7.7 Podpis proděkana pro studium / Signature of the vice-dean for studyies. 

 

6.3 Způsob vystavení druhopisu vysokoškolského diplomu staršího 10 let od ukončení 

studia 
6.3.1 Archiv ČVUT v Praze vystaví na základě žádosti absolventa podle údajů v SIMS, případně na základě 

údajů v elektronickém informačním systému, případně na základě informací ve spisu studenta, 

druhopis vysokoškolského diplomu. Vzhled druhopisu diplomu vydávaného archivem a fakultou se od 

sebe neliší. V pravém horním rohu dokumentu pod číslem diplomu je vytištěno tučně „DRUHOPIS / 

DUPLICATE“. Nad předtištěným jménem rektora a děkana se uvede dovětek „v. r. / m. p.“. Mezi jmény 

rektora a děkana je uprostřed uvedena zkratka „L. S.“. 

6.3.2 Na zadní straně dokumentu je uvedeno: 

a) „ČVUT v Praze potvrzuje, že tento druhopis souhlasí s originálem a  má jeho platnost / CTU in 

Prague certifies, that this duplicate corresponds to the original and possesses its validity.“  

b) Datum a místo vydání druhopisu / Date of issue of the duplicate: 

c) Všechny typy diplomů (bakalářské, magisterské a doktorské) jsou podepsány kvestorem ČVUT 

v Praze a vedoucím Archivu ČVUT v Praze. 

Kvestor / Registrar  

Vedoucí Archivu ČVUT / Head of CTU Archive 

Zadní strana druhopisu diplomu je opatřena otiskem úředního razítka umístěným uprostřed 

mezi podpisem kvestora a vedoucím archivu. 

 

6.3.3 Druhopis je vystaven po zaplacení příslušného poplatku stanoveného na základě platného příkazu 

rektora pro úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony.  

Pro jednojazyčné diplomy, které byly vydávány před vznikem dvojjazyčného diplomu, u nichž 

neexistuje oficiální překlad názvu programu, či oboru, ČVUT vydává druhopis na současném formuláři 

dvojjazyčného tiskopisu, avšak bez překladu programu a oboru. 
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6.4 Způsob vystavení druhopisu dodatku k diplomu staršího 10 let od ukončení studia, 

mladšího než rok vydání 2006 
6.4.1 Archiv ČVUT v Praze vystaví na základě údajů v SIMS, případně na základě údajů v elektronickém 

informačním systému, případně na základě informací ve složce studenta, druhopis dodatku k diplomu. 

Vzhled druhopisu dodatku diplomu vydávaného archivem a fakultou se od sebe neliší. Dodatek je 

označen tučně vytištěným nápisem „DRUHOPIS / DUPLICATE“. V bodě 7.2 dodatku se za předtištěným 

jménem děkana uvede dovětek „ - v. r./m. p.“. 

6.4.2 Dále budou zařazeny:  

• Bod 7.5 s následujícím textem „ČVUT v Praze potvrzuje, že tento druhopis souhlasí s originálem 

a má jeho platnost/CTU in Prague certifies, that this duplicate corresponds to the original and 

possesses its validity.“ 

• Bod 7.6 Datum podpisu druhopisu dodatku k diplomu/Date of signature of duplicate of the diploma 

supplement. 

• Bod 7.7 Podpis kvestora ČVUT v Praze/ Signature of the Registrar of CTU in Prague. 

 

6.5 Způsob vystavení druhopisu výpisu absolvovaných předmětů staršího než rok 2006 
6.5.1 Archiv na základě žádosti absolventa z let 1.  1.  2001 – 31.  12.  2005 vygeneruje ze studijního 

informačního systému výpis „Absolvovaných předmětů studenta“. Výpis je opatřen razítkem Archivu 

a podpisem vedoucího. 

6.5.2 Pro absolventy starší než rok 2001 Archiv na základě žádosti absolventa připraví výpis absolvovaných 

předmětů, který bude obsahovat všechny potřebné informace jako výpis v odstavci 5a) vyjma počtu 

kreditů a kódu předmětu. Výpis je opatřen razítkem Archivu a  podpisem jeho vedoucího. 

 

Článek 7 
Vydání diplomu a dodatku k diplomu po změně identity absolventa 

 

Vystavení nového stejnopisu diplomu a nového stejnopisu dodatku k diplomu, případně výpisu absolvovaných 

předmětů je zpoplatněno dle Příkazu rektora o úhradách za nadstandardní a mimořádné administrativní úkony 

v aktuální výši. 

7.1 Způsob vystavení prvopisu diplomu a dodatku po změně identity absolventa k diplomu 

do 10 let od ukončení studia 
7.1.1 Pokud se prvopis znovuvydává z důvodu změny jména, příjmení nebo rodného čísla, uvede se na něm 

jméno a příjmení žadatele a jeho rodné číslo podle stavu ke dni vydání prvopisu. K žádosti 

o znovuvydání se přiloží původní prvopis diplomu a dodatku k diplomu, které mají být nahrazeny. 

7.1.2 Příslušná fakulta, případně vysokoškolský ústav, na základě: 

• žádosti o vydání nového prvopisu diplomu a dodatku k diplomu z důvodu změny identity,  

• úředně ověřené kopie rozhodnutí příslušného správního úřadu o povolení změny jména a příjmení,  
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• úředně ověřené kopie rodného listu žadatele se jménem a dalšími údaji, na které žadatel žádá 

vystavit nový diplom, 

provede změnu osobních údajů (jméno, příjmení, rodné číslo) v IS ČVUT, formulář 82010. Tyto údaje 

se musí změnit ve všech existujících studiích v IS ČVUT. Pověřený pracovník SO nebo oddělení VaV 

požádá pracovníky VIC (prostřednictvím Helpdesk) o kontrolu záznamu změny ve všech studiích, 

a zaslání opravy osobních údajů do SIMS. Pokud pracovníci VIC zjistí u této osoby studia na několika 

součástech ČVUT, informují o  změně vedoucí SO všech dotčených součástí. 

7.1.3 Fakulta/ústav vystaví nový prvopis diplomu a dodatku k diplomu. Datum ukončení studia je totožné 

s datem ukončení studia původní identity. Datum vystavení diplomu odpovídá současnému datu 

vystavení diplomu a dodatku. Podpisy diplomu se řídí čl. 2, odst. 6, písm. m). Podpisy dodatku 

k diplomu se řídí čl. 3 odst. 4. 

7.1.4 Ve všech jmenovaných případech se nahrazovaný diplom, dodatek k diplomu, kopie rozhodnutí 

o povolení změny jména a příjmení, kopie rodného listu a potvrzení o úhradě poplatku spojeného 

s administrativními úkony stávají součástí spisu studenta. 

7.1.5 Pokud absolvent není schopen vrátit původní nahrazovaný diplom/dodatek k diplomu, sepíše čestné 

prohlášení o jeho ztrátě s vlastnoručním podpisem, které je uloženo do spisu studenta namísto 

nahrazovaného diplomu / dodatku k diplomu. 

 

7.2 Způsob vystavení prvopisu diplomu a dodatku k diplomu staršího 10 let od ukončení 

studia, mladšího než rok 2006 
Archiv ČVUT na základě dokladů vyjmenovaných v odstavci 7.1.2 oddíl 7.1: 

7.2.1 U žadatelů, kteří studovali po roce 2001 (začátek fungování IS ČVUT) provede změnu osobních údajů 

v IS ČVUT, formulář 82010 a požádá pracovníky VIC (přes Helpdesk) o kontrolu záznamu změny ve 

všech studiích, a zaslání opravy osobních údajů do SIMS. 

7.2.2 Datum ukončení studia je totožné s datem ukončení studia původní identity. Datum vystavení diplomu 

odpovídá současnému datu vystavení diplomu a dodatku. Podpisy diplomu se řídí čl. 2, odst. 6, písm. 

m). Podpisy dodatku k diplomu se řídí čl. 3 odst. 4. 

 

7.3 Způsob vystavení prvopisu diplomu a výpisu absolvovaných předmětů starších než rok 

2006 
Archiv ČVUT na základě dokladů vyjmenovaných v  odstavci 7.1.2 oddíl 7.1: 

7.3.1 U žadatelů, kteří studovali po roce 2001 (začátek fungování IS ČVUT) provede změnu osobních údajů 

v IS ČVUT, formulář 82010 a požádá pracovníky VIC (přes Helpdesk) o kontrolu záznamu změny ve 

všech studiích, a zaslání opravy osobních údajů do SIMS. 

7.3.2 U žadatelů, kteří studovali v letech 1999 až 2001, požádá pracovníky VIC (prostřednictvím Helpdesk) 

o zaslání opravy osobních údajů do SIMS. 

7.3.3 Pro všechny žadatele bez ohledu na dobu studia - na základě odevzdaných prvopisů diplomu, které 

mají být nahrazeny, vystaví druhopis diplomu a druhopis výpisu absolvovaných předmětů. V tomto 

případě je dodržen postup z článku 6 odstavec 3 a  5. 
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7.3.4 Datum ukončení studia je totožné s datem ukončení studia původní identity. Datum vystavení diplomu 

odpovídá současnému datu vystavení diplomu a výpisu absolvovaných předmětů. Podpisy diplomu se 

řídí čl. 2, odst. 6, písm. m). Výpis absolvovaných předmětů podepisuje vedoucí Archivu ČVUT. 

 

Článek 8 
Osvědčení o absolvování kurzu/programu celoživotního vzdělávání, 

evidovaného v Portálu CŽV ČVUT 
 

1. Osvědčení o absolvování kurzu/programu celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) vydává Odbor pro 

studium a studentské záležitosti Rektorátu ČVUT na základě informace o doplnění všech potřebných 

údajů do evidence účastníků CŽV v Portálu CŽV, poskytnuté administrátorem kurzu/programu CŽV 

pověřeným referentem pořádající součásti. 

2. K výrobě osvědčení o absolvování CŽV je určen tiskopis formátu A4, orientovaný na výšku, opatřený v 

souladu s § 57 odst. 7 zákona o vysokých školách státním znakem České republiky a následujícími 

ochrannými prvky: vodoznakem, duogramem (v pravém horním rohu pod logem ČVUT), logem ČVUT 

(v pravém horním rohu) a vlastním pořadovým číslem (umístěným na rubu). Použité písmo pro tisk 

osvědčení je Technika. 

3. Na osvědčení o absolvování kurzu/programu CŽV se uvádějí údaje platné ke dni vystavení osvědčení: 

a) jméno a příjmení  

b) datum narození, 

c) místo narození (město, stát) 

d) datum vystavení osvědčení 

e) evidenční číslo osvědčení, složené z pořadového čísla osvědčení, roku vydání osvědčení a kódu 

vydávající součásti dle Statutu ČVUT (např. 35/2020-02, tj. 35. osvědčení v roce 2020 pro Fakultu 

strojní, nebo např. 154/2020 - U3V, tj. 154. osvědčení pro jakéhokoliv absolventa Univerzity 3. věku 

(dále jen „U3V“) v roce 2020), 

f) název absolvovaného kurzu/programu CŽV. Název kurzu může být upraven v souladu s dalšími 

právními požadavky a předpisy o doplňující informace. 

g) informace o délce trvání v semestrech v daném akademickém roce, 

h) osvědčení podepisuje v zastoupení prorektor pro bakalářské a magisterské studium s dodatkem 

v z., uváděným před podpisem, děkan (v zastoupení proděkan pro studium - s dodatkem v z., 

uváděným před podpisem), případně ředitel ústavu, podílejícího se na zajištění výuky daného 

kurzu/programu CŽV; 

i) otiskem razítka, na němž je vyznačen velký státní znak, a které je kulatého tvaru o průměru 36 mm. 

Úřední razítko je umístěno uprostřed mezi podpisem rektora a děkana. 

 

4. Osvědčení o absolvování kurzu/programu CŽV vyjma U3V se předává absolventům a je organizováno 

příslušnou katedrou/ústavem.  

Osvědčení o absolvování kurzu/programu U3V se předává obvykle na slavnostním shromáždění 

k ukončení akademického roku, které organizuje Odbor pro studium a studentské záležitosti Rektorátu 



12 

 

ČVUT. Shromáždění je organizováno zpravidla v druhé polovině června kalendářního roku v Betlémské 

kapli. Pokud se z důvodu mimořádných opatření vlády nemůže slavnostní shromáždění uskutečnit, 

předávají se osvědčení absolventům přímo pořádající součástí U3V podle aktuálních podmínek. 

5. Na základě žádosti absolventa mu může být vystaven druhopis osvědčení o absolvování 

kurzu/programu CŽV Odborem pro studium a studentské záležitosti Rektorátu za poplatek stanovený 

Příkazem rektora o úhradách za nadstandardní administrativní úkony spojené se studiem v aktuální 

výši. Takový dokument je na čelní straně pod duogramem opatřen nápisem „DRUHOPIS“. 

 

Článek 9 
Osvědčení o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace 

 

1. Osvědčení o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace (dále jen „nostrifikace“) vydává Odbor pro 

studium a studentské záležitosti Rektorátu ČVUT na základě zjištěných skutečností o studiu žadatele 

v zahraničí a porovnáním absolvovaného studijního programu a programu uskutečňovaných ČVUT 

v Praze. 

2. K výrobě osvědčení o nostrifikaci je určen tiskopis formátu A4, orientovaný na výšku, opatřený 

v souladu s § 57 odst. 7 zákona o vysokých školách státním znakem České republiky a  následujícími 

ochrannými prvky: vodoznakem, duogramem (v pravém horním rohu pod logem ČVUT), logem ČVUT 

(v pravém horním rohu) a vlastním pořadovým číslem (umístěným na rubu). Použité písmo pro tisk 

osvědčení je Technika.  

3. Na osvědčení o nostrifikaci se uvádějí údaje platné ke dni absolvování: 

a) jméno a příjmení žadatele (dle úředního překladu diplomu, resp. dle pasu žadatele)  

b) datum narození, místo narození (město, stát) 

c) datum a místo vystavení osvědčení 

d) číslo jednací správního řízení o nostrifikaci 

e) název absolvované zahraniční vysoké školy, město a stát 

f) číslo získaného diplomu/certifikátu a datum jeho vydání v zahraničí 

g) informace o úrovni získaného vzdělání (bakalářské, magisterské, doktorské) 

h) název absolvovaného studijního programu v zahraničí 

i) kód a název rovnocenného studijního programu, případně studijního oboru, uskutečňovaného na 

ČVUT v Praze 

j) osvědčení podepisuje v zastoupení prorektor pro bakalářské a magisterské studium s dodatkem 

v z., uváděným před podpisem 

k) otiskem razítka, na němž je vyznačen velký státní znak, a které je kulatého tvaru o průměru 36 mm. 

Úřední razítko je umístěno dole uprostřed tiskopisu. 

 

4. Osvědčení o nostrifikaci se předává žadatelům společně s rozhodnutím o uznání zahraničního vzdělání 

a kvalifikace prostřednictvím poštovních služeb, datovou schránkou nebo osobně do vlastních rukou 

na adresy uvedené v žádosti o nostrifikaci. 

5. Na základě žádosti žadatele může být vystaven druhopis osvědčení o nostrifikaci Odborem pro 

studium a studentské záležitosti Rektorátu za poplatek stanovený Příkazem rektora o úhradách za 
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nadstandardní administrativní úkony spojené se studiem v aktuální výši, pouze však v době, kdy je spis 

žadatele uložen ve spisovně Rektorátu ČVUT, popř. v příruční spisovně Odboru pro studium 

a studentské záležitosti. Pokud je již spis předán do Archivu ČVUT, je žádost o druhopis postoupena 

Archivu. V pravém horním rohu dokumentu pod číslem diplomu je vytištěno tučně „DRUHOPIS“. Nad 

předtištěným jménem prorektora pro bakalářské a magisterské studium se uvede dovětek „v. r. / m. 

p.“. Dole uprostřed je uvedena zkratka „L. S.“. Na zadní straně dokumentu je uvedeno: „ČVUT v Praze 

potvrzuje, že tento druhopis souhlasí s originálem a má jeho platnost. Datum a místo vydání 

druhopisu.“. Druhopis podepisuje kvestor ČVUT. Vedle jeho jména je umístěno velké kulaté razítko se 

státním znakem. 

 

 

 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. 2. 2021 
 
 
 
 
 
V Praze dne 4. 2. 2021 
 
 
 
 
 
 

doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová 
prorektorka pro bakalářské a magisterské studium 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. 
prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium 
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Příloha č. 1 - Soupis dokumentů 
Dokument Vydáván pro úroveň 

vzdělání 

Bc. Mgr. Ph.D. 

Vysokoškolský diplom, uskutečňovaný pouze ČVUT X X X 

Vysokoškolský diplom, uskutečňovaný pouze ČVUT - duplikát X X X 

Vysokoškolský diplom s vyznamenáním, uskutečňovaný pouze ČVUT X X  

Vysokoškolský diplom s vyznamenáním, uskutečňovaný pouze ČVUT - duplikát X X  

Vysokoškolský diplom, uskutečňovaný ČVUT ve spolupráci se zahraniční VŠ (double-

degree) 

X X X 

Vysokoškolský diplom, uskutečňovaný ČVUT ve spolupráci se zahraniční VŠ (double-

degree) - duplikát 

X X X 

Vysokoškolský diplom s vyznamenáním, uskutečňovaný ČVUT ve spolupráci se 

zahraniční VŠ (double-degree) 

X X  

Vysokoškolský diplom s vyznamenáním, uskutečňovaný ČVUT ve spolupráci se 

zahraniční VŠ (double-degree) - duplikát 

X X  

Dodatek k diplomu – uskutečňovaný pouze ČVUT X X X 

Dodatek k diplomu – uskutečňovaný pouze ČVUT - duplikát X X X 

Dodatek k diplomu s vyznamenáním – uskutečňovaný pouze ČVUT X X  

Dodatek k diplomu s vyznamenáním – uskutečňovaný pouze ČVUT - duplikát X X  

Dodatek k diplomu – uskutečňovaný ČVUT ve spolupráci se zahraniční VŠ (double-

degree) 

X X X 

Dodatek k diplomu – uskutečňovaný ČVUT ve spolupráci se zahraniční VŠ (double-

degree) - duplikát 

X X X 

Dodatek k diplomu s vyznamenáním – uskutečňovaný ČVUT ve spolupráci se 

zahraniční VŠ (double-degree) 

X X  

Dodatek k diplomu s vyznamenáním – uskutečňovaný ČVUT ve spolupráci se 

zahraniční VŠ (double-degree) - duplikát 

X X  

Osvědčení o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace X X X 

Osvědčení o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace - duplikát X X X 

Osvědčení o absolvování programu CŽV    

Osvědčení o absolvování programu CŽV - duplikát    

Evidenční list absolventů X X X 
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Příloha č. 2 - Soupis příloh 
 

- Vysokoškolský diplom bakalářské studium 

- Vysokoškolský diplom bakalářské studium – druhopis 

- Vysokoškolský diplom doktorské studium 

- Vysokoškolský diplom inženýrské studium s dvojím studiem 

- Vysokoškolský diplom bakalářské studium s vyznamenáním 

- Vysokoškolský diplom bakalářské studium s vyznamenáním – druhopis 

- Vysokoškolský diplom inženýrské studium s vyznamenáním a dvojím 

studiem (double-degree) 

- Dodatek k diplomu  

- Dodatek k diplomu - druhopis 

- Dodatek k diplomu s vyznamenáním  

- Dodatek k diplomu s vyznamenáním - druhopis 

- Dodatek k diplomu s vyznamenáním a dvojím studiem (double-

degree) 

- Osvědčení o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace 

- Osvědčení o absovolvování programu CŽV 

- Evidenční list absolventů 
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