
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA DOPRAVNÍ  

doc. Ing. PAVEL HRUBEŠ, Ph.D. 

děkan fakulty 

 

 

Strana 1/1 
 

 

V Praze dne 30.4.2020 

KONVIKTSKÁ 20  

110 00  PRAHA 1 

ČESKÁ REPUBLIKA  

 

IČ 68407700 | DIČ CZ68407700  

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  KB PRAHA 1 

Č. Ú.: 19-3322370227/0100 

 

+420 224 359 502 

DEKAN@FD.CVUT.CZ 

WWW.FD.CVUT.CZ 

 

 
Směrnice děkana č. 8/2020 

o změně podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020 – 2021 

 

Článek 1   

Úvodní ustanovení 

 

1. Tato směrnice se vydává v souvislosti s mimořádnou situací šíření koronaviru ve 

světě a souvisejících vládních opatření na základě §3 odst. 3 zákona č. 188/2020 

Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v 

roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Článek 2  

Dotčené studijní programy 

 

1.  Tato směrnice upravuje zveřejněné podmínky pro přijetí ke studiu na ČVUT FD pro 

akademický rok 2020 – 2021 v rámci přijímacího řízení vyhlášeného směrnicemi děkana č. 

14/2019, 5/2020 a 7/2020. 

2. Změny v podmínkách pro přijetí se týkají následujících studijních programů, oborů 

či specializací ve všech variantách jejich realizace. Společná část studia 

bakalářského studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích 

(DOS, ITS, LED a LOG). Navazující magisterský program Technika a technologie 

v dopravě a spojích, obor Provoz a řízení letecké dopravy (PL) a navazující 

magisterské studijní programy Dopravní systémy a technika (DS), Inteligentní 

dopravní systémy (IS) a Logistika a řízení dopravních procesů (LA). 

 

3. V platnosti zůstávají stávající vyhlášené podmínky pro přijetí do bakalářského 

studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích, oborů 

Technologie údržby letadel (TUL) a Profesionální pilot (PIL) a navazujícího 

magisterského programu Smart Cities (SC) a nevztahuje se na ně tato směrnice. 

 

Článek 3  

Podmínky pro přijetí 

 

1. Ke studiu na ČVUT FD (do studijních programů vymezených čl. 2 odst. 2) budou 

přijati uchazeči, kteří doloží základní podmínky pro přijetí ke studiu. Těmi jsou 

doklad o požadovaném předchozím úspěšném ukončeném studiu dle typu 

studijního programu, a prokázání úrovně znalosti českého či anglického jazyka, je-

li dle stávajících podmínek vyžadován. 
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2. Posuzování dalších kritérií pro přijetí (do studijních programů vymezených čl. 2 

odst. 2) v podobě výpočtu výsledného počtu bodů (na základě výsledků maturitní 

zkoušky, přijímacích zkoušek nebo studijního průměru přechozího studia) nebude 

uplatněno. 

 

Článek 4  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato směrnice děkana obsahující změny ve vyhlášených podmínkách pro přijetí ke 

studiu, bude zveřejněna na úřední desce ČVUT v Praze Fakulty dopravní a na 

internetových stránkách ČVUT v Praze Fakulty dopravní (https://www.fd.cvut.cz) 

nejpozději 5. května 2020. 

 

2. Změny v podmínkách pro přijetí ke studiu na ČVUT FD byly schváleny 

Akademickým senátem ČVUT FD na zasedání dne 21. dubna 2020. 

 

3. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 

 

 

 

 

Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 

Děkan Fakulty dopravní 
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