
 

VYHLÁŠKA 

PRO ÚČASTNÍKA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
k mimořádnému studiu jednotlivých předmětů v rámci akreditovaných studijních 

programů 

Studium v programu celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) se řídí § 60 
a § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů, Řádem celoživotního vzdělávání Českého 
vysokého učení technického v Praze a Směrnicí kvestora č. 48/2001 k realizaci Řádu 
celoživotního vzdělávání ČVUT. 

Jedná se o studium jednotlivých předmětů obsahově i kreditově shodných 
s předměty studijních plánů akreditovaných studijních programů ČVUT v Praze Fakulty 
dopravní. Účastníci CŽV absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti 
zapsaní do studia. Účastníkem mimořádného studia CŽV může být pouze osoba, 
která není studentem příslušného studijního programu ČVUT v Praze Fakulty 
dopravní. Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. 

Uchazeč vyplní a odevzdá vytištěnou a podepsanou přihlášku na studijní 
oddělení FD a současně zašle elektronicky na e-mail: czv@fd.cvut.cz do zahájení 
výuky příslušného semestru stanoveného v „Časovém plánu akademického roku pro 
studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě 
dopravní“. Přihláška je zveřejněna ke stažení na internetových stránkách fakulty 
https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani.html. Po obdržení 
přihlášky studijní oddělení sdělí uchazeči variabilní symbol pro platbu účastníka CŽV. 

S každým účastníkem CŽV bude uzavřena smlouva, ve které bude uvedena 
částka za absolvování vybraných předmětů. 

Výše poplatku za absolvování jednotlivých předmětů je stanovena částkou: 

A. 880,- Kč za 1 kredit pro účastníky mimořádného studia CŽV studující 
v českém jazyce předměty bakalářského nebo navazujícího magisterského 
studijního programu 

B. 880,- Kč za 1 kredit pro účastníky mimořádného studia CŽV studující 
v anglickém jazyce předměty bakalářského nebo navazujícího magisterského 
studijního programu s občanstvím těchto států: 28 členských států EU - Belgie, 
Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, 
Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie; země EHP (evropský 
hospodářský prostor) - Island, Lichtenštejnsko, Norsko; kandidátské země - 
Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie 

C. 1 840,- Kč za 1 kredit pro účastníky mimořádného studia CŽV studující 
v anglickém jazyce předměty bakalářského studijního programu s občanstvím 
jiných států než je uvedeno v bodu B 



 

D. 2 200,- Kč za 1 kredit pro účastníky mimořádného studia CŽV studující 
v anglickém jazyce předměty navazujícího magisterského studijního programu 
s občanstvím jiných států než je uvedeno v bodu B 

 
Úhrada stanovené částky musí být provedena převodem před zahájením studia na 
účet číslo: 19-3322370227/0100 s variabilním symbolem čísla smlouvy. Pro provedení 
platby ze zahraničí: BANK DETAILS: KB PRAHA 1, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX, 

IBAN: CZ6301000000193322370227 

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

Uchazeč vyplní vzor smlouvy s přiděleným variabilním symbolem a zašle 
elektronicky neprodleně na e-mail: czv@fd.cvut.cz. Vzor smlouvy je zveřejněn ke 
stažení na internetových stránkách fakulty https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-
studium/celozivotni-vzdelavani.html. Přesné časové období studia účastníka bude 
vymezeno ve smlouvě. Smlouva bude vystavena ve třech vyhotoveních. Jedno 
vyhotovení obdrží účastník CŽV, jedno studijní oddělení FD a jedno ekonomické 
oddělení FD. 

Při zápisu do semestru stanoveného v „Časovém plánu akademického roku pro 
studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě 
dopravní“ předloží účastník na studijní oddělení doklad o zaplacení poplatku 
(notification) a na základě předloženého dokladu mu bude vydána smlouva schválená 
garantem kurzů celoživotního vzdělávání na FD. 

Vydání průkazu hosta, který opravňuje účastníka ke vstupu do prostor FD, je 
spojeno s poplatkem, který hradí uchazeč a požádá o jeho vydání ve Vydavatelství 
průkazů ČVUT v Praze. 

Absolventům mimořádného studia bude vydán doklad o absolvování studia 
v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. 

V případě přijetí do studia mohou být na základě písemné žádosti děkanem 
uznány absolvované jednotlivé předměty mimořádného studia v rámci akreditovaných 
studijních programů, které byly hodnoceny klasifikačním stupněm A, B, C, D nebo E 
až do výše 60% celkové kreditové zátěže daného studijního programu. 

Bližší informace podá referentka studijního oddělení paní Blanka Fišerová, ČVUT v 
Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, Praha 1, tel. 224 359 578, E-mail: 
fiserova@fd.cvut.cz. 

Tato vyhláška platí dnem vydání. 

V Praze dne 30.05.2018 

doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D. 
v. r. 

člen Rady CŽV a garant kurzů celoživotního vzdělávání na FD 


