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 Ředitel IOM VŠE v Praze vydává tento 

ZKUŠEBNÍ ŘÁD  
specializačního studia „Oceňování nemovitých věcí“. 

Předměty 

1. Jednotlivé předměty jsou až na výjimky zakončeny zkouškou, nebo zápočtem. 

2. Rozvrh a forma zkoušek a zápočtů jsou stanoveny studijním plánem specializačního studia a 

přesné termíny zkoušek a zápočtů jsou stanoveny rozvrhem příslušného soustředění. 

3. Posluchač specializačního studia (dále jen „posluchač“), který z vážného důvodu nevykonal 

zkoušku nebo zápočet v předem stanoveném termínu, může tak učinit v náhradním termínu 

určeném garantem studia (viz bod 4), popř. po dohodě s ním. 

4. Garant studia vyhlašuje hromadné náhradní termíny prostřednictvím Integrovaného studijního 

systému (dále též „InSIS“). 

5. Zkoušky nebo zápočty z obdobných předmětů, které posluchač absolvoval na jiných školách, se 

neuznávají. V odůvodněných případech však lze udělit výjimku, která podléhá schválení ředitele 

IOM po konzultaci s garantem studia a případně lektorem daného předmětu. 

6. Zkoušky a zápočty je třeba složit do data, které je stanoveno garantem kurzu. 

Opakování zkoušek a zápočtů 

7. Nebyl-li posluchač při zkoušce nebo zápočtu úspěšný, má právo vykonat opravnou zkoušku nebo 

zápočet v náhradním termínu určeném garantem studia (viz bod 4), popř. po dohodě s ním, a to 

nejvýše dvakrát. 

8. Po dosažení maximálního možného počtu opakování zkoušky nebo zápočtu je možné se přihlásit 

k mimořádné opravné zkoušce nebo mimořádnému opravnému zápočtu, které jsou zpoplatněny 

dle aktuálně platné sazby, kterou určuje ředitel IOM a je vyhlašována jako příloha zkušebního řádu 

(viz Příloha č. 1: Ceník mimořádných úkonů). O mimořádném opakování zkoušky nebo zápočtu 

rozhoduje garant kurzu, odvolání je možné k řediteli IOM. 

Závěrečné posudky 

9. Závěrečné posudky je možné odevzdat po úspěšném složení všech zkoušek a zápočtů. 

10. Zadání a způsob odevzdání závěrečných posudků vyhlašuje garant prostřednictvím InSIS.  
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Opakované odevzdání závěrečných posudků 

11. Pokud je posluchač hodnocen stupněm 4 („nedostatečný“) ze závěrečného posudku, může jej po 

přepracování odevzdat, a to nejvýše dvakrát. 

12. Po dosažení maximálního možného počtu odevzdání závěrečného posudku je možné se přihlásit 

k mimořádnému odevzdání závěrečného posudku, které bude zpoplatněno dle aktuálně platné 

sazby, kterou určuje ředitel IOM a je vyhlašována jako příloha zkušebního řádu (viz Příloha č. 1: 

Ceník mimořádných úkonů). O mimořádném odevzdání závěrečného posudku rozhoduje ředitel 

IOM, odvolání není přípustné. 

Závěrečná zkouška 

13. Závěrečná zkouška má část písemnou a část ústní. 

14. Podmínkou pro přistoupení k závěrečné zkoušce je kladné hodnocení závěrečných posudků (tj. 

„výborný“, „velmi dobrý“, „dobrý“). 

15. Termíny závěrečných zkoušek vyhlašuje garant studia prostřednictvím InSIS, případně 

prostřednictvím příslušné sekce na webové stránce https://iom.vse.cz/dlouhodobe-specializacni-

studium/pro-ucastniky-studia/ocenovani-nemovitych-veci/ 

16. Závěrečnou zkoušku je třeba složit do 15 měsíců po ukončení přímé výuky (tj. po posledním 

soustředění výukové části kurzu). Pokud tuto lhůtu posluchač nedodrží, studium končí, ledaže 

posluchač požádá o prodloužení, a to bude schváleno (k tomu viz body 21 až 23 níže). 

Opakování závěrečné zkoušky 

17. Pokud je posluchač hodnocen stupněm 4 (nedostatečný) v některé z částí závěrečné zkoušky, 

může se přihlásit k opakování celé závěrečné zkoušky, a to nejvýše dvakrát. 

18. Po dosažení maximálního možného počtu opakování závěrečné zkoušky je možné se přihlásit k 

mimořádné závěrečné zkoušce, která bude zpoplatněna dle aktuálně platné sazby, kterou určuje 

ředitel IOM a je vyhlašována jako příloha zkušebního řádu (viz Příloha č. 1: Ceník mimořádných 

úkonů). O mimořádném opakování závěrečné zkoušky rozhoduje ředitel IOM, odvolání není 

přípustné. 

Ukončení studia a prodloužení studia 

19. Studium je úspěšně ukončeno po složení závěrečné zkoušky. 

20. Studium je neúspěšně ukončeno marným uplynutím lhůty pro složení závěrečné zkoušky (k tomu 

bod 15). 

21. Posluchač může požádat o prodloužení studia. Žádost musí posluchač podat před vypršením lhůty 

pro složení závěrečné zkoušky (k tomu bod 15) a musí obsahovat důvody vedoucí posluchače k 

prodloužení studia. O prodloužení studia rozhoduje ředitel IOM dle povahy případu a aktuálních 

možností IOM, odvolání není přípustné. V rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty ředitel IOM 

stanoví termín, do kterého se studium prodlužuje a stanoví, zda posluchač bude platit za 

opožděnou zkoušku. 

https://iom.vse.cz/dlouhodobe-specializacni-studium/pro-ucastniky-studia/ocenovani-nemovitych-veci/
https://iom.vse.cz/dlouhodobe-specializacni-studium/pro-ucastniky-studia/ocenovani-nemovitych-veci/
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22. V případě, že posluchač požádá o prodloužení studia po vypršení lhůty pro složení závěrečné 

zkoušky (k tomu bod 15) a této žádosti bude vyhověno, budou závěrečné zkoušky (případně další 

související úkony) zpoplatněny jako mimořádné úkony dle Přílohy č. 1: Ceník mimořádných úkonů 

toho zkušebního řádu. 

23. Maximálně možná doba prodloužení studia jsou 2 roky od ukončení přímé výuky. 

Osvědčení 

24. Osvědčení bude vydáno až po úspěšném ukončení studia. 

25. Na osvědčení je uváděno souhrnné hodnocení studia, které vychází z: 

- klasifikace testu z Bloku stavebních předmětů, 

- klasifikace testu z Bloku právních předmětů, 

- klasifikace závěrečných posudků, 

- klasifikace závěrečné zkoušky. 

26. Pokud bude posluchač ze závěrečné zkoušky hodnocen známkou 3 („dobře“) anebo bude-li 

souhrnné hodnocení studia rovno známce 3 („dobře“), nebude na závěrečném osvědčení uvedena 

doložka, že prokázal odbornou způsobilost k výkonu znalecké činnosti. 

27. Dojde-li k situaci dle odst. 26 věty první, může posluchač do 1 měsíce od konání zkoušky požádat 

o opakování závěrečné zkoušky. V tom případě se zúčastní celé závěrečné zkoušky v nejbližším 

následujícím termínu. Takové opakování je možné pouze jednou a je nad rámec maximálního 

počtu opakování dle odst. 17. 

Obecné 

28. Lektoři a garant kurzu jsou oprávněni při nedodržování stanovených povinností studentem snížit 

klasifikaci. 

29. Klasifikační stupnice studia: 

předmět \ stupeň klasifikace 1 2 3 4 

zkoušky výborný velmi dobrý dobrý nedostatečný 

zápočty z a p o č t e n o  nezapočteno 

závěrečný posudek výborný velmi dobrý dobrý nedostatečný 

závěrečná zkouška výborný velmi dobrý dobrý nedostatečný 

osvědčení výborný velmi dobrý dobrý nedostatečný 

30. Tento zkušební řád je účinný od 27. 11. 2015 a ruší zkušební řád ze dne 17. 3. 2014. 

 

V Praze dne 14. 11. 2016 prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. 

 ředitel IOM VŠE v Praze 



 Vysoká škola ekonomická v Praze 
 Institut oceňování majetku 

 

Příloha č. 1: Ceník mimořádných úkonů 

úkon Cena bez DPH 

mimořádná opravná zkouška 500,- Kč 

mimořádný opravný zápočet 500,- Kč 

mimořádná závěrečná zkouška 3 000,- Kč 

mimořádné odevzdání jednoho závěrečného posudku 1 000,- Kč 

K těmto částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH). 

 


