
Podmínky pro přiznání prospěchová stipendia za vynikající 
studijní výsledky na Fakultě architektury ČVUT za akademický 
rok 2019/2020 
 
Vyhláška děkana č. 4/2020 
 
Vyhláška je v souladu se Stipendijním řádem ČVUT v Praze ze dne 1. 9. 2019 v platném znění. 
 
Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky může být přiznáno pouze studentovi, 
který v semestru nebo akademickém roce, ve kterém mu vznikne nárok na prospěchové 
stipendium tj. v AR 2019/20,  

a) je studentem ČVUT podle § 61 zákona o vysokých školách v platném znění,  
b) studuje ve standardní době studia, nebo studuje ve standardní době studia prodloužené 

nejvýše o jeden rok, pokud studoval nejméně jeden semestr na zahraniční vysoké škole 
v rámci programů spoluorganizovaných ČVUT a o stipendium písemně požádá, 

c) splnil předepsaná kritéria pro přiznání stipendia. 
 

Rozhodným úsekem pro výplatu prospěchového stipendia je akademický rok (oba semestry 
AR 2019/2020).   

Student má nárok na prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky, jestliže 
v rozhodném úseku, za který se stipendium uděluje: 

a) získal minimálně 60 kreditů z absolvovaných předmětů, 
b) počet klasifikovaných předmětů v akademickém roce měl větší nebo roven 8, 
c) vážený studijní průměr za uvedený akademický rok měl menší nebo roven 1,50, 
d) studuje v prezenční formě studia a standardní době studia 

(3 roky - bakalářské studijní programy, 2 roky - magisterské studijní programy). 
 

V souladu se Stipendijním řádem ČVUT nemusí student písemně žádat o přiznání 
prospěchového stipendia. Na základě výsledků studia uvedených v databázi KOS jsou nároky 
na prospěchové stipendium generovány automaticky. Výjimkou je student, který v příslušném 
akademickém roce absolvoval zahraniční stáž s následným uznáním předmětů. 

Písemnou žádost předloží studenti do 16. října 2020 na studijním oddělení paní Veronice  
Redlichové DiS., č. místnosti 149, přízemí.  

Stipendium bude vypláceno jednorázově za 10 měsíců. Prospěchové stipendium je 
vypláceno bezhotovostně v českých korunách.   

Tabulka – výše prospěchového stipendia 
Vážený průměr Kč/měsíc Kč/rok = Kč/10měsíců 

1,00 až 1,10 4.500,- 45.000,-  
nad 1,10 až 1,30  3.000,- 30.000,- 
nad 1,30 až 1,50 1.500,- 15.000,-  

 

V Praze dne 16. 6. 2020  
 

                                                  
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon FAIA 

děkan Fakulty architektury ČVUT 
 
Projednáno v AS FA      


