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Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje mimořádné kolo 
přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 pro navazující magisterský, akademicky 
zaměřený studijní program Projektové řízení inovací. 
 
Tento dokument (dále jen „Podmínky“) stanovuje podmínky pro přijetí do prezenční 
a	kombinované formy studia navazujícího magisterského, akademicky zaměřeného studijního 
programu Projektové řízení inovací uskutečňovaného na Masarykově ústavu vyšších studií 
ČVUT v Praze (dále jen „ČVUT MÚVS“). 
 
Přijímání uchazečů do navazujícího magisterského studijního programu Projektové řízení 
inovací se řídí: 
1. zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), v platném znění (dále jen „Zákon“), 
2. Statutem Českého vysokého učení technického v Praze 

a) čl. 6 Přijímání ke studiu, 
b) čl. 9 Podmínky studia cizinců, 
c) čl. 11 Poplatky spojené se studiem1, 
d) čl. 45 Úřední deska a doručování, 

3. těmito Podmínkami. 

 
PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 
 
Navazující magisterský studijní program: N0413A050002 Projektové řízení inovací 
Forma studia:     prezenční, kombinovaná 
Standardní doba studia:   2 roky 
Udělovaný akademický titul:   inženýr (ve zkratce Ing.) 
Jazyk studia:     čeština 
 
Podmínky pro přijetí ke studiu  
1) Absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu, 
2) Úspěšné absolvování přijímací zkoušky. 
 
Přihláška ke studiu  
Ke studiu na ČVUT MÚVS se uchazeč přihlašuje podáním elektronické přihlášky, formulář 
elektronické verze přihlášky je k dispozici na adrese http://www.prihlaska.cvut.cz.  
Povinné přílohy k přihlášce doručí uchazeč na adresu ČVUT MÚVS ve stanoveném termínu. 
 
Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „Poplatek“) činí 850 Kč. 
  

 
1 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2021/2022, poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. 
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Náležitosti přihlášky ke studiu 
1) Potvrzení o úhradě Poplatku (v případě bezhotovostního převodu nebo platby složenkou). 
2) Úředně ověřená kopie bakalářského nebo magisterského diplomu a ověřená kopie 

dodatku k diplomu nebo ověřená kopie vysvědčení ze státní závěrečné zkoušky. 
3) Pokud uchazeč absolvoval zahraniční vysokoškolské vzdělání, potom v případě: 

o absolvování zahraničního vysokoškolského vzdělání na Slovensku, v Maďarsku, Německu, 
Polsku nebo Slovinsku předloží přímo ověřenou kopii alespoň bakalářského diplomu 
a	doložky k diplomu, pokud se na vzdělání vztahuje tzv. ekvivalenční dohoda uzavřená 
s	Českou republikou. 

Absolvování jiného typu vysokoškolského studia než je uvedeno ve výše uvedeném 
odstavci se prokazuje řádným ukončením studia alespoň v bakalářském studijním 
programu buď odevzdáním dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání v České republice; v případě, pokud ČVUT obdrží Institucionální akreditaci, může 
uchazeč zažádat o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na ČVUT. 
Procesní podrobnosti aktuálního stavu prokazování předchozího vzdělání se řídí směrnicí 
ředitelky ČVUT MÚVS vydanou k podmínkám přijímacího řízení. 

4) Potvrzení o znalosti českého jazyka musí přiložit jen cizinci (kromě občanů Slovenské 
republiky), a to buď: 
o úředně ověřená kopie dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého 

jazyka, nebo 
o vysokoškolský diplom, tj. úspěšné absolvování bakalářského / magisterského / či 

doktorského studijního programu vyučovaného v českém jazyce, nebo 
o úředně ověřená kopie potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na stupni B2 dle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na ČVUT v Praze. Potvrzení 
o	vykonání zkoušky z českého jazyka je třeba přiložit k přihlášce ke studiu, případně 
doručit studijnímu oddělení nejpozději v den zápisu ke studiu. 

5) Uchazeči, kteří v době podání přihlášky nemají ukončené bakalářské studium v souladu 
s odst. 2, dodají požadované doklady neprodleně, nejpozději však v den zápisu do studia. 
Studující na VŠ v ČR musí přiložit výpis známek, který vydá a potvrdí studijní oddělení 
příslušné VŠ (dle § 57 Zákona, odst. 5). Akceptován bude pouze originál výpisu, případně 
jeho úředně ověřená kopie. 

 
Údaje v přihlášce musí být pravdivé a úplné. Nepravdivě nebo neúplně vyplněná přihláška, 
stejně tak přihláška bez připojených příloh, nebude přijata. Na přihlášky došlé po termínu 
nebude brán zřetel. 
 
Možnosti doručení povinných příloh k přihlášce ke studiu 
Dokumenty se na adresu ČVUT MÚVS doručují následovně: 

o osobně na	Studijní oddělení	ČVUT MÚVS (Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, přízemí, 
místnost m102), a to v	úředních hodinách, nebo 

o poštou na adresu: 
České vysoké učení technické v	Praze 
Masarykův ústav vyšších studií 
Studijní oddělení 
Kolejní 2637/2a 
160 00 Praha 6 - Dejvice 

nebo elektronicky: 
o nahráním do aplikace Přihláška ČVUT autorizované konverze listinné verze dokumentu 

do elektronické podoby (službu zajišťují například terminály CzechPoint na většině 
poboček České pošty). 

 
Termín pro podání přihlášky včetně všech povinných příloh je 24. 08. 2022. 
 
Přijímací zkouška 
Přijímací zkouška má formu písemného testu, kterou jsou ověřovány znalosti odpovídající 
dosaženému stupni vzdělání v rámci absolvování zejména technicky a ekonomicky 
zaměřeného bakalářského studijního programu; sestává se ze dvou částí: 

o test ze základů exaktních věd (max. 50 bodů) 
o test z anglického jazyka (max. 50 bodů) 
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Rozsah testu a vzorový test budou zveřejněny na http://www.muvs.cvut.cz. 
Přijímací zkouška proběhne 02. 09. 2022. Pozvánka k	přijímací zkoušce bude doručena 
prostřednictvím aplikace Přihláška ČVUT, přes kterou se uchazeči hlásí ke studiu. 
 
Ředitelka ČVUT MÚVS promine přijímací zkoušku všem uchazečům o studium, kteří jsou 
úspěšnými absolventy studijního programu B0413A050002 Ekonomika a management, pokud 
splnili podmínku váženého průměru nejvýše 2,00 za celkovou dobu studia. 
Těmto uchazečům bude přijímací zkouška prominuta, budou hodnoceni maximálním počtem 
bodů, které lze v písemném testu získat. 
Pokud by byla naplněna kapacita studijního programu pouze uchazeči, kterým je přijímací 
zkouška prominuta, výsledné pořadí bude stanoveno na základě dosažených výsledků 
zkoušek (váženého průměru). 
 
Vyhodnocení přijímací zkoušky 
Pořadí uchazečů, kteří splňují podmínky pro přijetí ke studiu a z přijímací zkoušky získali 
alespoň 50	% maximálního bodového ohodnocení z celé	přijímací zkoušky, bude stanoveno 
podle dosaženého celkového počtu bodů získaných ve zkušebním testu. Uchazeči o studium 
budou přijímáni v pořadí dle bodového hodnocení přijímací zkoušky do	naplnění kapacity 
(plánovaná kapacita je max. 180 studentů vč. kombinované formy). 
 
Oznámení výsledků přijímacího řízení 
V případě, že je rozhodnutím vydaným v řízení podle ustanovení § 50 zákona vyhověno 
žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, rozhodnutí se uchazeči doručí prostřednictvím aplikace 
Přihláška ČVUT, pokud s tímto způsobem doručení uchazeč předem na přihlášce souhlasil; za 
den doručení a oznámení rozhodnutí tímto způsobem se považuje první den následující po 
zpřístupnění rozhodnutí uchazeči v informačním systému ČVUT. 
Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí 
ke studiu. Uchazečům, kteří postupují v souladu s odst. 5 Náležitosti přihlášky ke studiu, bude 
vydáno rozhodnutí až po dodání požadovaných dokladů. 
 
Zápisy 
Zápisy a náhradní termíny zápisů do prvních ročníků AR 2022/2023 budou sděleny každému 
uchazeči o studium prostřednictvím aplikace Přihláška ČVUT, kde je možné si termín změnit. 
 
 
 
 
 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.  doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 
ředitelka ČVUT MÚVS    předseda AS ČVUT 
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Organizační pokyny 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 850 Kč je třeba uhradit platební kartou, 
složenkou nebo bezhotovostně převodem na účet: 
 

Název účtu Měna Účet Kód banky IBAN SWIFT 

32 Běžný účet CZK 19-8491620277 0100 CZ6501000000198491620277 KOMBCZPPXXX 

 
variabilní symbol: 77777 
specifický symbol: uveďte kód přihlášky 
konstantní symbol: 0308 
 
Možnost on-line platby kartou se zobrazí v elektronické přihlášce. 
Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč. 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný. 


