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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) 
stanoví v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠTE objem kreditových 
poukázek pro každý studijní program a maximální počet opakování předmětu. 

Článek 2 
Kreditový systém 

(1) Základní jednotkou studia je předmět. Každý předmět má přidělený určitý počet 
kreditů.  

(2) Kredity se přitom rozumí kvantitativní vyjádření studijní zátěže určité části studia. 
Jeden kredit vyjadřuje studijní zátěž v objemu 26 vyučovacích hodin. 

(3) Kreditní hodnota předmětu vyjadřuje časový objem studijní aktivity nutné ke splnění 
předmětu a stanoví se v souladu s ECTS. Předmět má stejné kreditní ohodnocení bez 
ohledu na své postavení v různých programech.  

(4) Jednou kreditovou poukázkou se rozumí právo zapsat si předmět ve výši jednoho 
kreditu studijní zátěže. Aby si student mohl zapsat předmět ke studiu, musí 
disponovat, kreditovými poukázkami v počtu kreditů, jimiž je hodnocena časová 
náročnost studia daného předmětu.  

Článek 3 
Stanovení objemu kreditových poukázek pro každý studijní program 

(1) Student VŠTE studuje v souladu se studijním plánem, který určuje kreditový rozsah. 
K tomuto rozsahu je připočtena kreditová rezerva na případné opakování a zapiso-
vání předmětů nad rámec povinností. Součet těchto hodnot představuje celkový ob-
jem kreditových poukázek pro jednotlivé studijní programy, tzv. limit pro zápis před-
mětů. 

(2) Student si může zapsat za celé studium předměty v celkovém objemu kreditových 
poukázek, které jsou podrobně určeny v příloze č. 1 dle studijních programů. 

(3) V případě, že si student zapíše v průběhu studia předměty za více kreditových pou-
kázek, než má k dispozici, bude studentovi ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. 
b) zákona.  

Článek 4 
Maximální počet opakování předmětu 

(1) Limit opakování jednoho předmětu není stanoven, neboť si jej student řídí sám s oh-
ledem na objem kreditové poukázky. 
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Článek 5 
Navýšení limitu a speciální případy 

(1) Předměty získané při studiu v rámci programu Erasmus nečerpají celkový objem kre-
ditových poukázek, pokud nedojde k jejich uznání do akreditovaného studijního 
plánu. 

(2) Na žádost studenta může rektor ze zvlášť závažných důvodů a ve výjimečných přípa-
dech (například kvalitní reprezentace školy, mimořádné zapojení do činnosti školy 
nad rámec povinností apod.) navýšit počet kreditových poukázek.  Žádost se podává 
elektronicky prostřednictvím Úřadovny v IS.  

(3) Počet případů navýšení kreditových poukázek je součástí sebehodnotící zprávy, kte-
rou projednává rada vnitřního hodnocení. 

 
Příloha: 
Příloha č. 1 – Celkový objem kreditových poukázek za celé studium dle studijních programů 
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