
V Praze dne 6. března 2017 
Č. j.: 33/17/32911/svec 

Vyhláška 
ředitelky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze  

č. 3/2017 

o mimořádném studiu jednotlivých studijních předmětů  
bakalářských a magisterských studijních programů  

Masarykova ústavu vyšších studií (ČVUT MÚVS) 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato Vyhláška zavádí mimořádné studium na ČVUT MÚVS počínaje od akademického roku 
2016/2017 v souladu s čl. 2, odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Českého vysokého učení 
technického v Praze (dále jen „řád CŽV”). 

2. Mimořádným studiem se rozumí celoživotní vzdělávání (dále jen „CŽV“), které se řídí § 60 
a § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) a řádem CŽV. 

3. Studium trvá jeden nebo dva semestry a je realizováno za úplatu v souladu s aktualizací 
Směrnice kvestora č. 48/2001 k realizaci řádu CŽV. 

4. Studium mimořádného studia nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle 
zákona. Účastníkem CŽV může být pouze osoba, která není zároveň studentem příslušného 
studijního programu ČVUT. 

Článek 2 
Přijímání uchazečů, zápis předmětů 

1. Mimořádné studium je otevřené zájemcům různého věku, odborného zaměření 
a předchozího vzdělání. 

2. Přijímací zkouška do mimořádného studia se nekoná. 

3. Žádost o přijetí formou písemné přihlášky podávají zájemci o studium spolu s uvedením 
vybraných studijních předmětů na studijní oddělení ČVUT MÚVS. Jedná se o studium 
jednotlivých studijních předmětů obsahově i kreditově shodných se studijními předměty 
doporučených časových plánů akreditovaných bakalářských a magisterských studijních 
programů ČVUT MÚVS, resp. svým charakterem odpovídajících předmětů akreditovaných 
studijních programů. 

4. Vyžadují-li to kapacitní důvody, může ČVUT MÚVS omezit počet posluchačů, kteří si mohou 
zapsat daný studijní předmět. 
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https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e2ab0ee-60fb-4891-a8b3-858ec8a0bea4/cs/20150925-rad-celozivotniho-vzdelavani-na-cvut.pdf
https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e2ab0ee-60fb-4891-a8b3-858ec8a0bea4/cs/20150925-aktualizace-smernice-kvestora-c-482001-k-realizaci-radu-celozivotniho-vzdelavani.pdf


Článek 3 
Úplata 

1. S každým účastníkem mimořádného studia bude uzavřena smlouva o studiu v programu 
celoživotního vzdělávání (dále jen „smlouva”). Smlouva se uzavírá vždy na jeden semestr, 
bude vystavena ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží účastník mimořádného 
studia, jedno studijní oddělení ČVUT MÚVS a jedno ekonomické oddělení ČVUT MÚVS. 
Ve smlouvě bude stanovena částka za absolvování vybraných studijních předmětů. 

2. Poplatky za zápis jednotlivých studijních předmětů jsou stanoveny na: 

a) 650 Kč za jeden kredit pro studijní předměty vyučované v českém jazyce, 

b) 1840 Kč za jeden kredit pro studijní předměty vyučované v anglickém jazyce 
v bakalářském studijním programu, 

c) 2200 Kč za jeden kredit pro studijní předměty vyučované v anglickém jazyce 
v magisterském studijním programu 

za semestr studia. Výše poplatku je platná s účinností od akademického roku 2016/2017. 

3. Pokud je přihláška o studium vyřízena kladně, uchazeč obdrží emailem pokyny k provedení 
platby. Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč. 

4. Uchazeč o mimořádné studium se dostaví na studijní oddělení s potvrzením o platbě. 
Na základě potvrzené platby bude vydána smlouva. 

5. Z důvodu předčasného ukončení studia ze strany účastníka CŽV se poplatek za absolvování 
jednotlivých studijních předmětů nevrací. 

Článek 4 
Průběh studia a uznávání výsledků mimořádného studia 

1. V mimořádném studiu není povinná kontrola splněných povinností, tzn. že záleží na vůli 
posluchače mimořádného studia, zda bude skládat ze studijních předmětů zápočty, 
klasifikované zápočty a zkoušky. 

2. Účastníci mimořádného studia absolvují studijní předměty za stejných podmínek, jako 
studenti zapsaní do řádného studia. Zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky musí 
posluchač mimořádného studia vykonat nejpozději do konce zkouškového období 
v souladu s časovým plánem ČVUT MÚVS pro příslušný akademický rok. 

3. V souladu s § 60 zákona může vysoká škola uznat kredity, které získali absolventi 
v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Ve věci 
uznávání jednotlivých předmětů absolvovaných v rámci mimořádného studia bude 
postupováno v souladu s Vyhláškou ředitelky ČVUT MÚVS č. 2/2017 o uznávání úseku 
studia nebo jednotlivých studijních předmětů. 
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https://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/03/2017-2-uznavani.pdf


Článek 5 
Závěrečná a zrušovací ustanovení 

1. Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku ředitelky č. 8/2016 o mimořádném studiu jednotlivých 
studijních předmětů bakalářských a magisterských studijních programů Masarykova 
ústavu vyšších studií (ČVUT MÚVS), Č. j. 82/16/32911/svec ze dne 16. září 2016. 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 

  doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. 
  ředitelka ČVUT MÚVS
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