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 4 semestry studia 
 

Program celoživotního vzdělávání Bankovnictví (dále jen PCŽV Bank) je vhodné pro získání 
rozšiřujících znalostí o hlavních činnostech v oblasti bankovnictví a finanční sféry. PCŽV BANK 
umožní účastníkům doplnit si a prohloubit teoretické a praktické vědomosti potřebné pro výkon 
profesí typických pro bankovní sféru, pojišťovnictví, v dalších finančních institucích i pro činnosti 
ve státní správě a v dalších oblastech hospodářství v ČR a EU. 

PCŽV Bank „Bankovnictví“ (dále jen PCŽV Bank) je uskutečňován v souladu s akreditovaným 
bakalářským studijním programem Bankovní management, v souladu s § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Řádem celoživotního vzdělávání 
BIVŠ, a.s., ostatními vnitřními předpisy. 

PCŽV Bank je určen jak zájemcům z řad uchazečů o vzdělávání, kteří nebyli přijati ke studiu v 
oboru Bankovní management na BIVŠ, a.s., případně jiném oboru, tak i dalším osobám, které dosáhly 
úplného středního vzdělání s maturitou. 

Účastníkem PCŽV Bank je osoba, která splnila podmínky přijetí do PCŽV Bank. Účastník PCŽV 
Bank je oprávněn absolvovat předměty předepsané vzdělávacím plánem PCŽV Bank, který odpovídá 
studijnímu plánu oboru Bankovní management, a to co do formy, časové dotace, způsobu ukončení i 
počtu kreditů. 

Účastník PCŽV Bank může získané kredity uplatnit za podmínek stanovených vnitřními 
předpisy BIVŠ, a.s. v rámci přijímacího řízení ke studiu v oboru Bankovní management pro upuštění 
od přijímací zkoušky. 

Dále je oprávněn v případě přijetí ke studiu požádat o uznání absolvovaných předmětů 
vzdělávacího programu za ukončené předměty předepsané studijním plánem pro obor Bankovní 
management v maximální výši stanovené zákonem (60 % kreditů). 

V případě přijetí ke studiu oboru Bankovní management je oprávněn zaregistrovat si a zapsat 
předměty předepsané studijním plánem, které navazují na předměty řádně ukončené v rámci PCŽV 
Bank, a to v souladu s časovým rozvržením studia ve studijním plánu a jeho popisu. 
Podle ustanovení § 60 odst. 3 zákona nemá účastník celoživotního vzdělávání postavení studenta 
vysoké školy. 
Studenti absolvují cca 8 soustředění za 1 semestr (dle aktuálního rozvrhu) a to v pátky nebo soboty. 
Cena 1 semestru studia: Kč 15 900,- (toto studium je osvobozeno od DPH) 
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Studijní plán Bankovnictví 

 
1. semestr 
Předmět studia Rozsah výuky Zakončení výuky Počet kreditů ECTS 
Právní základy finančních služeb 12/0 Zk 5 
Bankovnictví 16/0 Zk 7 
Mezinárodní bankovnictví 12/0 Zk 5 
Účetnictví 12/4 ZK 6 
Podniková ekonomika 12/0 Zk 5 
 
2. semestr 
Předmět studia Rozsah výuky Zakončení výuky Počet kreditů ECTS 
Devizové obchody 12/0 Zk 5 
Platební styk 16/0 Zk 5 
Účetnictví finančních institucí 12/0 Zk 5 
Úvěrové obchody 12/0 Zk 6 
Management 12/0 Zk 5 
 
3. semestr 
Předmět studia Rozsah výuky Zakončení výuky Počet kreditů ECTS 
Finanční analýza 12/0 Zk 5 
Finanční řízení bank 12/0 Zk 6 
Finanční trhy 12/4 Z,Zk 7 
 
4. semestr 
Předmět studia Rozsah výuky Zakončení výuky Počet kreditů ECTS 
Jednání s klientem  8/4 KZ 4 
Investiční bankovnictví 12/0 Zk 5 
Základy obchodního práva 16/0  KZ 6 
Regulace a dohled nad finančními 
trhy 

16/0 ZK 5 
 
 


