
Informace pro držitele speciálního víza podle zákona č. 67/2022 Sb. 
(občany Ukrajiny s vízem dočasné ochrany na území ČR) 

Pro přijetí ke studiu v českých studijních programech FEL pro tyto žadatele postačuje znalost českého jazyka na úrovni
B1 podle SERR. 

1. UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEK

Pokud máte osvědčení o znalosti na vyšší úrovni (B2, C1), všeobecné státní zkoušce, nebo certifikát ECL, které nejsou 
starší než pět let a které vydala některá z následujících institucí:

- Ústav odborné a jazykové přípravy UK Praha 
- Kterákoli součást ČVUT 
- Státní jazyková škola 
- Instituce s právem státní jazykové zkoušky (týká se státní jazykové zkoušky), 

zkouška vám bude uznána a doklad o uznání bude předán přímo studijnímu oddělení FEL.

JAK PROBÍHÁ UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEK 
Držitelé jmenovaných osvědčení mohou zasílat skeny svých certifikátů na pinkojit@fel.cvut.cz; do předmětu emailu 
prosím napište slovo UZNÁNÍ a do těla e-mailu také to, zda se hlásíte ke studiu na FEL – uznaný certifikát potom 
můžeme rovnou přeposlat studijnímu oddělení, nebudete muset do školy chodit. Pro ostatní fakulty tuto službu bohužel
nenabízíme. Jiné druhy certifikátů prosím neposílejte, na takové zprávy nebude možné odpovídat. 

Pokud takové osvědčení nemáte, můžete se přihlásit k přezkoušení přímo na FEL. Zkouška je zdarma pro ty uchazeče, 
kteří mají podanou přihlášku ke studiu na FEL ČVUT; případní další zájemci zaplatí za přezkoušení 2500,- Kč. 

2. ZKOUŠKA A TERMÍNY 

Uchazeče o studium na jiných fakultách prosíme, aby si zjistili u studijního oddělení „své“ fakulty, zda je pro ně tato 
zkouška vhodná. Přezkoušení může být rozloženo do dvou po sobě následujících dnů (1. den písemný test, 2. den ústní 
zkouška). 
Před zahájením zkoušky musíte předložit své vízum. 

TERMÍN: 5. 9. 2022 (přihlášky můžete zasílat do 31. 8. 2022) 
1. Při velkém počtu zájemců může být nabídnut další termín. 
(Je možné, že budete trochu déle čekat na odpověď, zaměstnanci katedry mají v červenci a srpnu dovolenou. Děkujeme 
za pochopení.)

JAK PROBÍHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKU 
- Napíšete e-mail na pinkojit@fel.cvut.cz; do předmětu napíšete CESTINA B1 
- Do e-mailu napíšete svoje jméno (tak, jak je uvedeno ve vašich dokladech) a datum narození 
 Dostanete odpověď s potvrzením přihlášky a dalšími informacemi. 

Doporučujeme pro komunikaci používat neutrální emailovou adresu (nějakou českou, např. (at)seznam.cz nebo 
(at)email.cz, případně některou mezinárodní službu, s neutrálním uživatelským jménem). Zprávy z ruských, ukrajinských 
apod. mailserverů nebo uživatelská jména s problematickými slovy často končí ve spamu, a mohli byste také mít 
problémy s příjmem zpráv od nás. 


