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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) V souladu s § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (dále jen „zákon“), vydávám toto opatření k uznávání předmětů, vy-
jma praxe, závěrečných zkoušek a předmětů absolvovaných v rámci zahraniční mo-
bility.  

(2) Opatření rektora č. 16/2020 doplňuje článek 14 Studijního a zkušebního řádu Vysoké 
školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích o uznávání absolvovaných 
částí studia.  

Článek 2 
Postup při uznávání předmětů a jazykových certifikátů 

(1) Žádost o uznání předmětu či jazykového certifikátu student podává samostatně pro-
střednictvím informačního systému (dále jen IS). Žádost podává student následujícím 
způsobem: IS-Úřadovna-Podání nové žádosti-Studijní oddělení-Uznání předmětu z jiné 
VŠ -> vybrat. Žádost o uznání Tělesné výchovy podává student stejným způsobem 
pouze s tím rozdílem, že v Úřadovně IS vybere konečnou agendu s názvem Žádost 
o uznání Tělesné výchovy.  

(2) V žádosti musí student vyplnit tyto povinné údaje: 

a) zdůvodnění žádosti, 

b) studium žadatele, 

c) předmět, o jehož uznání student žádá, 

d) absolvovaný předmět, na základě kterého žádá student o uznání, 

e) akademický rok, kdy byl předmět na předchozí VŠ absolvován, 

f) způsob zakončení předmětu vč. hodnocení, 

g) kredity za absolvovaný předmět, 

h) škola, na které byl předmět absolvován. 

(3) Dále je nutné, aby student doplnil tzv. Atributy úkonu. Těmito atributy se rozumí do-
kumenty dle článku 14 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy technické a 
ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“), a to zejména:  

a) úřední potvrzení o úspěšném absolvování každého předmětu včetně případné 
klasifikace, počtu kreditů a počtu případných neúspěšných ukončení předmětu, 
přičemž úředním potvrzením se rozumí potvrzení z jiné vysoké školy v České re-
publice nebo v zahraničí. 

b) osnovu (sylabus) každého předmětu s případným popisem jeho začleněním do 
studijního programu případně oboru, v jehož rámci byl absolvován. Anotace ab-
solvovaného předmětu musí být označena akademickým rokem, v němž student 
úspěšně předmět zakončil, v případě pochybností může ředitel pro administraci 
studia a celoživotního vzdělávání vyžádat úřední potvrzení osnovy.. 
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(4) Podmínkou při podání žádosti o uznání předmětu, která bude prověřena, je: 

a) absolvování předmětu nejdéle před 7 roky, 

b) písemné doručení (osobně nebo poštou) originálu či úředně ověřené kopie po-
tvrzení o úspěšném absolvování každého předmětu včetně případné klasifikace, 
počtu kreditů a počtu případných neúspěšných ukončení předmětu na studijní 
oddělení nejdéle do 3 pracovních dní ode dne podání žádosti. 

(5) Podanou žádost přijme pracovník studijního oddělení (dále jen „SO“), který následně 
provede kontrolu, zda žádost splňuje všechny výše zmíněné podmínky.  

(6) V případě, že student nesplní výše zmíněné podmínky, bude pracovníkem SO vyzván 
k doplnění žádosti. V takovém případě je student povinen žádost doplnit do 5 pracov-
ních dnů.  

(7) V případě, že student na základě výzvy dle odst. 6 žádost nedoplní, připraví pracovník 
SO podklady pro vystavení rozhodnutí o neuznání předmětu. 

(8) V případě, že student předložil, nebo na základě výzvy dle odst. 6 doplnil žádost 
o uznání, pracovník SO zkontroluje, zda souhlasí u předmětu absolvovaného na jiné 
vysoké škole počet kreditů, způsob zakončení předmětu a výstupy z učení s předmě-
tem, který má student ve svém doporučeném studijním plánu. 

(9) Po doplnění předá pracovník SO žádost garantovi programu. Garant programu vydá 
stanovisko o uznání ve lhůtě 15 dnů od obdržení žádosti o stanovisko. Pracovník SO 
bude stanovisko garanta považovat za závazné a obratem vystaví podklady pro vydání 
rozhodnutí o uznání, resp. neuznání předmětu. 

(10) SO předloží podklady pro rozhodnutí o uznání/neuznání předmětu řediteli Útvaru 
pro administraci studia a celoživotní vzdělávání nejpozději do 25 dnů od podání žá-
dosti v IS. 

(11) Ředitel Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání rozhodne nejpoz-
ději do 5 dnů ode dne, kdy obdržel podklady pro své rozhodnutí.  

(12) Rozhodnutí o zamítnutí je zasláno studentovi do vlastních rukou. Ode dne řádného 
doručení rozhodnutí začíná studentovi běžet 30 denní zákonná lhůta, kdy může proti 
rozhodnutí podat odvolání k rukám rektora VŠTE. Schválené rozhodnutí nalezne stu-
dent v IS-Úřadovna-Studijní oddělení-Uznání předmětu z jiné VŠ. V případě tělesné vý-
chovy – IS-Úřadovna–Studijní oddělení-Žádost o uznání Tělesné výchovy. 

Článek 3 
Popis propisování předmětů 

(1) Propisováním předmětů se rozumí automatické započítání a uznání kreditů získa-
ných za úspěšně absolvované zkoušky a zápočty předmětů v programech VŠTE. Cílem 
agendy je usnadnit proces uznávání a započítávání kreditů k úspěšně absolvovaným 
předmětům mezi různými studii v rámci VŠTE. 

(2) Student plní v konkrétním studiu určitý studijní plán, přitom ale může nebo mohl být 
zapsán do dalších studií. Splní-li student předmět, který se vyskytuje ve studijním 
plánu jeho dalšího studia, IS mu bez dalších formalit předmět uzná, tzv. propíše. 
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(3) Absolvovaný předmět v jakémkoliv programu na VŠTE je studentovi automaticky 
propsán za předpokladu, že: 

a) je úspěšně absolvován v některém jiném studiu VŠTE a zároveň není úspěšně ab-
solvován v aktivním studiu, 

b) absolvování (udělení hodnocení) je max. 7 let staré, 

c) IS propisuje předměty postupně od nejstaršího hodnocení, 

d) IS předmět automaticky propíše, je-li předmět označen atributem s hodnotou P, 
PV, V nebo VO, VN, případně J pro aktivní studium. 

(4) Současně s předmětem je uznána i jeho klasifikace vč. evidence neúspěšných pokusů 
o ukončení předmětu. 

Článek 4 
Podmínky pro uznání absolvované části studia 

(1) Uznávání absolvovaných částí studia se rozumí automatické započítání a uznání kre-
ditů získaných za úspěšně absolvované zkoušky a zápočty z předmětů ve studijních 
programech uskutečňovaných VŠTE.  

(2) Cílem tohoto opatření je usnadnit proces uznávání a započítávání kreditů z úspěšně 
absolvovaných částí studia v rámci předchozího studia na VŠTE, které bylo ukončeno 
podle § 56 zákona o vysokých školách v následném dalším studiu na VŠTE. 

(3) Absolvovaná část studia z předchozího neúspěšného studia na VŠTE je studentovi au-
tomaticky uznána, pokud splní stanovené podmínky, které jsou v souladu se Studij-
ním a zkušebním řádem a všemi platnými vnitřními předpisy: 

a) úspěšně absolvovaná část předchozího neúspěšného studia bezprostředně před-
chází studiu, v rámci, kterého je absolvovaná část předchozího studia uznávána, 

b) úspěšně absolvovanou část předchozího neúspěšného studia lze v následném 
dalším studiu uznat jen v rámci totožného studijního programu,  

c) úspěšně absolvovaná část předchozího neúspěšného studia je studentovi auto-
maticky uznána, pakliže v tomto studiu získal alespoň 160 kreditů. 

(4) Současně s absolvovanou částí studia je studentovi uznána i klasifikace jednotlivých 
předmětů, vč. evidence neúspěšných pokusů o ukončení těchto předmětů.  

(5) Kreditová hodnota jednotlivých předmětů bude stanovena podle pravidel použitých 
v době jejich úspěšného absolvování. 

(6) Za uznaný předmět budou studentovi odečteny příslušné kredity přidělenému dle 
Studijního a zkušebního řádu.  

 

Článek 5 
Postup při uznávání absolvovaných částí studia 

(1) Pracovník SO prověří, zda na straně studenta byly naplněny všechny podmínky uve-
dené v čl. 4 odst. 3) tohoto opatření pro uznání úspěšně absolvované části studia 
v předchozím neúspěšném studiu. 
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(2) Pakliže pracovník SO shledá, že podmínky uvedené v čl. 4 odst. 3) tohoto opatření, 
byly naplněny, připraví uznání absolvované části studia a předloží řediteli Útvaru pro 
administraci studia a celoživotní vzdělávání ke schválení zápis hodnocení jednotli-
vých předmětů do informačního systému VŠTE. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Algoritmus uznávání předmětů 
 

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_16_2020_uznavani_predmetu/priloha_c_1/Priloha_1_OR_16_2020.pdf

