
VYSOKÉ ŠKOLY UZNÁVAJÍCÍ CERTIFIKOVANOU ZKOUŠKU Z ČEŠTINY PRO CIZINCE (CCE)   

AMU Akademie múzických umění 

DAMU CCE–B1 

FAMU CCE–B1 

HAMU 

CCE–B1* 
CCE‒B2* 

* B2 pro obory Hudební teorie, Hudební produkce a Skladba; B1 pro ostatní obory. 

AVU Akademie výtvarných umění 

>>>  CCE–B1 

ČZU Česká zemědělská univerzita 
Fakulta agrobiologie, potravinových a 
přírodních zdrojů  

CCE‒B1 

Fakulta tropického zemědělství  x 

Fakulta životního prostředí  x 

Fakulta lesnická a dřevařská  x 

Provozně ekonomická fakulta  x 

Technická fakulta  x 

ČVUT České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta architektury  

CCE‒B1* 
CCE–B2* 

Fakulta biomedicínského inženýrství  CCE‒B2 

Fakulta dopravní  CCE–B2 
Fakulta elektrotechnická  CCE–B2** 

CCE–C1** 
Fakulta informačních technologií  CCE–B2 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská  CCE–B2 

Fakulta stavební  CCE–B2 

Fakulta strojní  CCE–B2 
* B1 nejpozději v den konání přijímací zkoušky, B2 nejpozději v den zápisu do studia. 
** Certifikát ne starší než 5 let a u B2 úspěšnost min. 80 %. Úroveň B2 = odpuštění 
písemné zkoušky z češtiny, tj. skládá se pouze ústní, úroveň C1 = odpuštění celé 
zkoušky z češtiny. 

JAMU Janáčkova akademie múzických umění v 
Brně 

Hudební fakulta  CCE–B1 

Divadelní fakulta CCE‒B1 

JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Ekonomická fakulta  CCE–B1 

Fakulta rybářství a ochrany vod  ‒ 

Filozofická fakulta  ‒ 

Pedagogická fakulta  CCE–B2 

Přírodovědecká fakulta  CCE–B2 

Teologická fakulta  ‒ 

Zdravotně sociální fakulta  ‒ 

Zemědělská fakulta  CCE–B1 

MU Masarykova univerzita v Brně 

Ekonomicko-správní fakulta  ‒ 

Fakulta informatiky  ‒ 

Fakulta sociálních studií  ‒ 

Fakulta sportovních studií  CCE–B2 

Filozofická fakulta  ‒ 

Lékařská fakulta  ‒ 

Pedagogická fakulta  ‒ 

Právnická fakulta  ‒ 

Přírodovědecká fakulta  ‒ 

MENDELU Mendelova univerzita v Brně 

Agronomická fakulta  CCE–B1 
Fakulta regionálního rozvoje 
a mezinárodních studií  

‒ 

Lesnická a dřevařská fakulta  CCE–A2 

Provozně ekonomická fakulta  ‒ 

Zahradnická fakulta  CCE–A2 

OU Ostravská univerzita 

všechny fakulty ‒ 

SU Slezská univerzita v Opavě 

Fakulta veřejných politik v Opavě  neuvedeno 
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v 
Opavě 

neuvedeno 

Matematický ústav v Opavě  ‒ 
Obchodně podnikatelská fakulta 
v Karviné  

neuvedeno 

TUL Technická univerzita v Liberci 

Ekonomická fakulta  CCE–B1 
Fakulta mechatroniky, informatiky 
a mezioborových studií  

CCE–B2 

Fakulta přírodovědně-humanitní 
a pedagogická 

‒ 

Fakulta strojní  CCE–B1 

Fakulta textilní  CCE–B2 (Ph.D.) 

Fakulta umění a architektury  CCE‒B1 

Fakulta zdravotnických studií  ‒ 

UHK Univerzita Hradec Králové 

Fakulta informatiky a managementu  CCE–B2 

Filozofická fakulta  ‒ 

Pedagogická fakulta  ‒ 

Přírodovědecká fakulta  ‒ 

UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem 

Fakulta sociálně-ekonomická  CCE–A2 

Fakulta strojního inženýrství  CCE–A2 

Fakulta umění a designu CCE–A2 

Fakulta zdravotnických studií  CCE–A2 

Fakulta životního prostředí  CCE–A2 

Filozofická fakulta  CCE–B1 

Pedagogická fakulta  CCE–B1 

Přírodovědecká fakulta  CCE–B1 

UK Univerzita Karlova 

1. Lékařská fakulta  CCE–C1 

2. Lékařská fakulta  ‒ 

3. Lékařská fakulta  CCE‒C1* 

Evangelická teologická fakulta CCE‒C1** 

Fakulta humanitních studií ‒ 

Fakulta sociálních věd CCE–B2*** 

Fakulta tělesné výchovy a sportu ‒ 

Farmaceutická fakulta v H. Králové ‒ 

Filozofická fakulta ‒ 
* Při přestupu z jiné lékařské fakulty., ** Obor Evangelická teologie. 
*** Obor Ekonomie a finance. 

Husitská teologická fakulta  CCE–B2 

Katolická teologická fakulta  ‒ 

Lékařská fakulta v Hradci Králové  CCE–C1*  

Lékařská fakulta v Plzni  CCE–B2 (Ph.D.) 

Matematicko-fyzikální fakulta  CCE–B2 

Pedagogická fakulta  ‒ 

Právnická fakulta ‒ 

Přírodovědecká fakulta ‒ 
*Stud. program Ošetřovatelství a Ph.D. studium. 
UP Univerzita Palackého v Olomouci 

všechny fakulty ‒ 

UPa Univerzita Pardubice 

Dopravní fakulta Jana Pernera  CCE‒A2 

Fakulta ekonomicko-správní  neuvedeno 

Fakulta elektrotechniky a informatiky  neuvedeno 

Fakulta filozofická  ‒ 

Fakulta chemicko-technologická  CCE‒B1 

Fakulta restaurování  ‒ 

Fakulta zdravotnických studií  ‒ 

UTB Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Fakulta aplikované informatiky  CCE–B2 

Fakulta humanitních studií  CCE–B2 

Fakulta logistiky a krizového řízení  CCE–B2 

Fakulta managementu a ekonomiky ‒ 

Fakulta multimediálních komunikací  ‒ 

Fakulta technologická  CCE–B2 

VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

všechny fakulty ‒ 

VŠB Vysoká škola báňská ‒ technická univerzita 
v Ostravě 

Ekonomická fakulta CCE–B1 

Fakulta bezpečnostního inženýrství  CCE–B2 

Fakulta elektrotechniky a informatiky  CCE–B1 

Fakulta materiálově-technologická  CCE–B1 

Fakulta stavební  CCE–B1 

Fakulta strojní  CCE–B2 

Hornicko-geologická fakulta  CCE–B1 

VŠE Vysoká škola ekonomická 

Fakulta financí a účetnictví x 

Fakulta informatiky a statistiky x 

Fakulta managementu ‒ 

Fakulta mezinárodních vztahů x 

Fakulta podnikohospodářská x 

Národohospodářská fakulta ‒ 

VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze 

Fakulta chemicko-inženýrská  CCE–B2 

Fakulta chemické technologie CCE–B2 
Fakulta potravinářské a biochemické 
technologie  

CCE–B2 

Fakulta technologické ochrany 
prostředí  

CCE–B2 

Uchazeči, kteří doloží složení zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 
s hodnocením minimálně 70 %, skládají na VŠCHT pouze ústní část 
zkoušky z češtiny. Platí pouze certifikáty z roku 2019 a 2020. 

VŠPJ  Vysoká škola polytechnická Jihlava 

>>>  x 

VŠTE Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích 

>>>  x 

VŠUP Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 

(podle studijního programu) 

CCE–B1 
CCE–C1 

VUT Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta architektury  CCE–B2 
Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií  

CCE–B1 

Fakulta chemická  CCE–B1 

Fakulta informačních technologií  ‒ 

Fakulta podnikatelská ‒ 

Fakulta stavební  CCE–B1 

Fakulta strojního inženýrství  CCE–B1 

Fakulta výtvarných umění  CCE–B1 

Ústav soudního inženýrství  ‒ 

ZČU Západočeská univerzita v Plzni 

Fakulta aplikovaných věd  CCE–B1 
Fakulta designu a umění Stanislava 
Sutnara 

‒ 

Fakulta ekonomická  CCE–B1 

Fakulta elektrotechnická  CCE–B1 

Fakulta filozofická  ‒ 

Fakulta pedagogická  ‒ 

Fakulta právnická  ‒ 

Fakulta strojní  CCE–B1 

Fakulta zdravotnických studií  CCE–B1 

Požadovanou úroveň zkoušky doporučujeme ověřit 
na webových stránkách nebo na studijním 
oddělení příslušné fakulty. 

‒ Fakulta nevyžaduje doklad o znalosti češtiny.  
x Fakulta pořádá vlastní zkoušku z češtiny. 
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https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/
https://www.famu.cz/cs/uchazeci/bakalarske-studijni-programy/
https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/
https://www.avu.cz/category/avu-menu/studium/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/magistersk%C3%A9-studium
https://www.af.czu.cz/cs/r-8020-uchazeci-o-studium
https://www.af.czu.cz/cs/r-8020-uchazeci-o-studium
https://www.ftz.czu.cz/cs/r-6857-studium/r-13246-uchazeci-o-bakalarske-studium
https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6896-studium/r-6906-studium-na-fzp/r-7603-prijimaci-rizeni
https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni
https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7020-studium-na-pef/r-10244-prijimaci-rizeni/r-10245-bakalarske-prijimaci-rizeni/r-11960-informace-o-zkousce-z-ceskeho-jazyka-pro-cizince
https://www.tf.czu.cz/cs/r-6969-studium/r-7313-aktuality-studium/vyhlaseni-podminek-prijimaciho-rizeni-ke-studiu-na-technicke.html
https://www.fa.cvut.cz/Cz/PrijimaciRizeni
https://www.fbmi.cvut.cz/uchazec/prijimaci-rizeni
https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni.html
https://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/zkouska-CJ.html
https://www.fit.cvut.cz/bc_prijimaci-rizeni
https://www.fjfi.cvut.cz/cz/studium/zajemci
https://web.fsv.cvut.cz/zajemce-o-studium/bakalar/prijimaci-rizeni/
https://www.fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/informace-o-prijimacim-rizeni/
http://hf.jamu.cz/studium/studprogramy.html
http://difa.jamu.cz/prijimaci-rizeni/
https://www.ef.jcu.cz/chci-studovat/bakalarske-studium
http://www.frov.jcu.cz/cs/pro-zajemce-o-studium-menu/menu-podm-prijeti
https://www.ff.jcu.cz/uchazeci-o-studium
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
https://www.prf.jcu.cz/uchazec/informace-k-podavani-prihlasek-prijimaci-rizeni.html
http://www.tf.jcu.cz/studium-a-vzdelavani/jak-na-tf-v-roce-2015-16
http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/informace-pro-uchazece-o-studium
http://www.zf.jcu.cz/copy_of_studenti/xx
https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni
https://www.fi.muni.cz/admission/guide.html
https://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/bc
http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/zakladni-informace/informace-zahranicni-uchazeci-960.html
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit
https://www.med.muni.cz/uchazeci
http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/podminky-pro-prijeti-ke-studiu
https://www.law.muni.cz/content/cs/studium/prijimaci-rizeni/
https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni
http://af.mendelu.cz/25377-prijimaci-rizeni
http://frrms.mendelu.cz/25917-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia
http://frrms.mendelu.cz/25917-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia
https://www.ldf.mendelu.cz/26562-nabidka-studia
https://www.pef.mendelu.cz/chci-bakalarske-studium
http://zf.mendelu.cz/24885-prijimaci-rizeni
http://fss.osu.cz/prijimaci-rizeni/
https://www.slu.cz/fvp/cz/soprijimacirizeniaktualni
https://www.slu.cz/fpf/cz/soaktualniprijimacirizeni
https://www.slu.cz/fpf/cz/soaktualniprijimacirizeni
https://www.slu.cz/math/cz/muprouchazece
https://www.slu.cz/opf/cz/podminkyprijriz
https://www.slu.cz/opf/cz/podminkyprijriz
http://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium
http://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/bakalarske-studijni-programy
http://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/bakalarske-studijni-programy
http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni
http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni
http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/podminky-prijeti-studentu-ze-zahranici/
http://www.ft.tul.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni
http://www.fua.tul.cz/#skola:uchazec
http://www.fzs.tul.cz/cs/uchazeci-o-studium
https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Studium/Prijimaci-rizeni-(1)
https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni
https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-(1)
https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF/Studium/Prijimaci-rizeni
http://www.fse.ujep.cz/cz/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni/prijimaci-rizeni-1096619519.html
http://www.fsi.ujep.cz/view.php?cisloaktuality=2009100601&mn=13&sub=339
http://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/
http://fzs.ujep.cz/studium/podminky-prijimaciho-rizeni
https://www.fzp.ujep.cz/prijimaci-rizeni-2
http://ff.ujep.cz/prijimacky/
https://www.pf.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni
http://sci.ujep.cz/
https://www.lf1.cuni.cz/jazykova-zkouska-c1
https://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/prijimaci-rizeni
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-64.html
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20378
https://fhs.cuni.cz/FHS-1487.html
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni
https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html
https://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/
https://www.htf.cuni.cz/HTF-92.html
https://ktf1348.wixsite.com/zazij-ktf/dokumenty
https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Bakalarske-studium/Prijimaci-rizeni-bakalarske-studium/
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11140&zobraz=Zobrazit
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-bc.htm
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1478.html
https://www.prf.cuni.cz/uchazeci-o-studium-1404042390.html
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni
https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/
https://dfjp.upce.cz/dfjp/prijimaci-rizeni
https://fes.upce.cz/cs/fes/pro-uchazece/info-prij-riz.html
https://fei.upce.cz/fei/deska/prijimaci-rizeni.html
https://ff.upce.cz/podminky-prijimaciho-rizeni
https://fcht.upce.cz/fcht/studium/prijimaci-rizeni/kriteria.html
http://studuj.upce.cz/fakulty/fr/informace
https://fzs.upce.cz/fzs/studium/prijimaci-rizeni.html
https://fai.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/
https://fhs.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/
https://flkr.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/
https://fame.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/
https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/
https://ft.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/
https://www.vfu.cz/cz/uchazeci-o-studium
https://www.ekf.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/pravidla/index.html
https://www.fbi.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/podminky-prijeti/
https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/
https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/
https://www.fast.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/podminky-prijeti/
https://www.fs.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/
https://www.hgf.vsb.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/
https://ffu.vse.cz/mam-zajem-o-studium-na-fakulte/prijimaci-rizeni/
https://fis.vse.cz/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/
https://www.fm.vse.cz/bakalarske-studium/
https://fmv.vse.cz/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/
https://fph.vse.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-zkousky/
https://nf.vse.cz/homepage/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/informace-pro-uchazece-o-bakalarske-studium/
https://studuj.vscht.cz/podej-si-prihlasku/prijimacky
https://studuj.vscht.cz/podej-si-prihlasku/prijimacky
https://studuj.vscht.cz/podej-si-prihlasku/prijimacky
https://studuj.vscht.cz/podej-si-prihlasku/prijimacky
https://studuj.vscht.cz/podej-si-prihlasku/prijimacky
https://studuj.vscht.cz/podej-si-prihlasku/prijimacky
https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/obecne-informace/cizi-statni-prislusnici
http://www.vstecb.cz/Prijimaci-rizeni-1348.htm
https://www.umprum.cz/web/cs/studium/prijimaci-rizeni
http://www.fa.vutbr.cz/pages/prijimacky_bakalar.aspx?lang=cz&menu=2
https://www.fekt.vut.cz/pro_uchazece/prijimacky
https://www.fekt.vut.cz/pro_uchazece/prijimacky
https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky?aid_redir=1
http://www.fit.vutbr.cz/admissions/
http://www.fbm.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium
https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky/
https://www.fme.vutbr.cz/studuj/prijimacky
http://ffa.vutbr.cz/zajemce/bakalarske-studium
https://www.vutbr.cz/usi/uchazeci?aid_redir=1
http://www.fav.zcu.cz/pro-uchazece/
https://fdu.zcu.cz/2012-06-28-21-36-20/informace-k-prijimacimu-rizeni?view=docman&lang=cz
https://fdu.zcu.cz/2012-06-28-21-36-20/informace-k-prijimacimu-rizeni?view=docman&lang=cz
https://www.dfek.zcu.cz/static/uchazec.php
https://fel.zcu.cz/cz/applicants/bachelor/podminky_prijeti/
http://ff.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/
http://www.fpe.zcu.cz/study/applicants/
http://www.fpr.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/
http://fst.zcu.cz/pro-uchazece/prihlasky-FST/prilohy.html
https://www.fzs.zcu.cz/uchazec/prehled_oboru/

