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Vyhlášení přijímacího řízení v bakalářských studijních 
programech uskutečňovaných na Fakultě architektury 
ČVUT v Praze pro akademický rok 2023/24 

Vyhláška děkana č. 5/2022  

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA ČVUT) vyhlašuje přijímací řízení na FA ČVUT pro 
akademický rok 2023/2024 v bakalářských studijních programech Architektura a urbanismus, 
Krajinářská architektura a Design, uskutečňovaných v českém jazyce. 

 

Přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů na Fakultě architektury ČVUT v Praze 

(dále jen „FA ČVUT“) se řídí následujícími předpisy:  

• zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,  
• Statutem ČVUT v Praze, 
• „Podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných 

na Fakultě architektury ČVUT v Praze“ (dále jen „Podmínky přijímacího řízení“), 
• touto vyhláškou děkana. 

 

I. Základní termíny a průběh přijímacího řízení 

1) Podávání přihlášek 

Přihlášky lze podávat v termínu od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022. 
 

2) 1. kolo přijímací zkoušky 

Test Obecných studijních předpokladů (OSP) 
• Termíny testů OSP složených v rámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO) akceptované 

pro přijímací zkoušky jsou 10. 12. 2022 a 4. 2. 2023. 

• Test Obecných studijních předpokladů FA ČVUT neorganizuje, každý uchazeč absolvuje 
test samostatně. Přihláška, podrobné informace o testu OSP včetně kompletní ukázky, 
termínů a místa konání zkoušek viz https://www.scio.cz/nsz/ . 

• Uchazeč je zodpovědný za včasnou registraci ke zvolenému termínu testu. 

• FA ČVUT akceptuje testy OSP absolvované v českém nebo slovenském jazyce. 

• Uchazeč může zvolit, pokud je v daném termínu nabízena, prezenční nebo online podobu 
testů OSP. V případě online formy testu je uchazeč zodpovědný za dodržení všech 
podmínek stanovených pro tuto formu testu, se kterými bude seznámen organizátorem 
testu (SCIO). 

Test ověření prostorové představivosti a všeobecného přehledu (PPVP) 
• Řádný termín testu PPVP proběhne online 21. 1. 2023. 

Náhradní termín testu PPVP se předpokládá v týdnu od 13. 2. do 17. 2. 2023. 

• Testy PPVP organizuje pro FA ČVUT společnost SCIO.  
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• Podmínky a další potřebné informace k účasti na řádném termínu testu PPVP získají 
uchazeči prostřednictvím profilu v aplikace ScioLink. Uchazeč se do tohoto profilu bude 
přihlašovat pomocí e-mailové adresy, kterou uvedl v přihlášce. Pokyny pro přihlášení 
a další instrukce budou uchazečům zaslány emailem a zpřístupněny na webových 
stránkách FA ČVUT nejpozději tři týdny před konáním testu. 

• Uchazeč je zodpovědný za dodržení všech podmínek stanovených pro online formu 
testu, se kterými bude seznámen organizátorem testu (SCIO). 

Výtvarná zkouška (VZ) 
• Řádné termíny VZ jsou stanoveny od 16. 1. do 27. 1. 2023. 

Náhradní termín VZ se předpokládá v týdnu od 13. 2. do 17. 2. 2023. 

• K účasti budou uchazeči, jejichž přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, vyzváni 
v pozvánce, která jim bude doručena v systému Elektronické přihlášky. Uchazeči jsou 
povinni sledovat dokumenty a informace zpřístupněné v Elektronické přihlášce. 

 

3) 2. kolo přijímací zkoušky 

Řádné termíny 2. kola přijímacích zkoušek (pohovorů) jsou stanoveny od 6. 3. do 10. 3. 2023.  
Náhradní termín 2. kola se předpokládá v týdnu od 20. 3. do 24. 3. 2023. 
 

K účasti budou uchazeči, kteří postoupí do 2. kola, vyzváni emailem a pozvánkou která jim 
bude doručena v systému Elektronické přihlášky. Uchazeči jsou povinni sledovat 
dokumenty a informace zpřístupněné v Elektronické přihlášce. 

 
 
Řádné termíny 1. i 2. kola přijímací zkoušky jsou závazné a lze je měnit pouze v případně závažných 
důvodů. Žádost o náhradní termín musí být podaná písemně a doložena lékařským potvrzením 
nebo jiným odpovídajícím dokladem. 
 

4) Výsledky přijímacího řízení 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách FA ČVUT do 31. 3. 2023. 

II. Postup podávání přihlášky ke studiu 

Podání přihlášky ke studiu je základní podmínkou pro zahájení přijímacího řízení. 

1) Vyplnění elektronické přihlášky 

Přihlášky je nutno podat elektronicky v systému https://prihlaska.cvut.cz/ v termínu  

od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022. 

2) Uhrazení poplatku 

V termínu pro podání přihlášek je nutné uhradit administrativní poplatek ve výši 850 Kč za každou 
přihlášku. Tento poplatek j je stanoven v souladu s čl. 11, odst. 1 písm. a) Statutu ČVUT v platném 
znění dle §58 odst. 1 zákona o vysokých školách.  
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Pokyny k platbě 

Platbu je možné realizovat pomocí internetové platby kartou na adrese prihlaska.cvut.cz (tento 

způsob platby upřednostňujeme). 

Dále je možné poplatek uhradit bezhotovostní platbou převodem na účet podle níže uvedených 

údajů. 

Výše platby:  850 Kč 

Číslo účtu:  19-5505650247/0100 

Banka   Komerční banka 

Specifický symbol: kód přihlášky 

Konstantní symbol: 0558 

Variabilní symbol: 77777 

Při platbě ze zahraničí použijte platební údaje: 

IBAN:  CZ6601000000195505650247 

SWIFT:  KOMBCZPP 

Jméno a kód přihlášky uveďte do poznámky pro příjemce. 

3) Zařazení přihlášky do přijímacího řízení 

Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení po ověření emailové adresy, úplném vyplnění 

a zaúčtování poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Pokud po provedení platby do 5 dnů 

neproběhne uzavřením přihlášky její zařazení do přijímacího řízení (stav přihlášky mohou uchazeči 

průběžně sledovat ve své elektronické přihlášce), je třeba kontaktovat Studijní oddělení Fakulty 

architektury ČVUT v Praze (viz čl. IV – Kontakty). 

Na platby odeslané po 30. 11. 2022 nebude v žádném případě brán zřetel. 

III. Povinné přílohy, doložení splnění podmínek pro přijetí ke studiu 

1) Životopis 

Povinnou přílohou přihlášky je podepsaný strukturovaný životopis, ve kterém musí být uvedena 

veškerá dokončená i nedokončená předchozí studia a současná studia na všech typech vysokých 

škol. 

2) Doložení znalosti českého jazyka pro účast v přijímacím řízení 

Pro účast v přijímacím řízení musí cizinci (kromě občanů Slovenské republiky) podle čl. IV 

Podmínek přijímacího řízení doložit jazykovou připravenost (certifikát B1). 

Kopii příslušného dokladu (certifikátu B1) může uchazeč vložit do elektronické přihlášky (pokud 

má certifikát k dispozici před uzavřením přihlášky), nebo donést osobně, nebo poslat emailem na 

studijní oddělení FA ČVUT (viz čl. IV – Kontakty) a to nejpozději do 13. 1. 2023. 
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3) Doložení úplného středoškolského vzdělání a znalosti českého jazyka 
pro zápis ke studiu 

Pokud uchazeč úspěšně absolvuje přijímací řízení a je navržen k přijetí, musí k zápisu do studia 

doložit dosažení úplného středoškolského vzdělání a případně i jazykovou připravenost ke studiu 

ve studijním programu v českém jazyce (certifikát B2 s úspěšností min. 80 %) podle čl. IV 

Podmínek přijímacího řízení. 

Úředně ověřené (např. Czech Point, Česká pošta, notář, …) kopie požadovaných dokladů je nutné 

dodat buď osobně, nebo doporučeným dopisem na studijní oddělení FA ČVUT (viz čl. IV – Kontakty) 

a to nejpozději tři dny před termínem zápisu do studia (termín zápisu bude úspěšným uchazečům 

oznámen emailem a bude zveřejněn na webových stránkách FA ČVUT, řádný termín zápisu se 

předpokládá v týdnu 24.–28. 7. 2023). 

a) Uchazeči z České republiky, resp. cizinci trvale žijící v České republice doloží 
• Ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v ČR.  

• Občan ČR, který absolvoval maturitu mimo ČR, musí předložit ověřenou kopii Rozhodnutí 

o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně 

ověřenou kopií Nostrifikační doložky a případně ověřenou kopii dokladu prokazujícího 

znalost českého jazyka podle čl. IV Podmínek přijímacího řízení.  

• Uchazeč, který absolvoval zahraniční střední školu v ČR, musí doložit akreditaci této školy 

Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR a případně ověřenou kopii dokladu 

prokazujícího prokazující znalost českého jazyka podle čl. IV Podmínek přijímacího řízení. 

b) Uchazeči ze Slovenské republiky doloží 
• Ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v SR (není třeba dokládat 

nostrifikaci tohoto vzdělání v ČR).  

c) Uchazeči z Maďarska, Německa, Polska a Slovinska doloží 
• Ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v dané zemi (není třeba dokládat 

nostrifikaci tohoto vzdělání v ČR, ale je třeba dodat úřední překlad do českého nebo 

slovenského jazyka).  

• Ověřenou kopii dokladu prokazujícího znalost českého jazyka podle čl. IV Podmínek 

přijímacího řízení. 

d) Uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenska, Maďarska, Německa, 
Polska a Slovinska) doloží 
• Ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání 

v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky (pokud nekonal 

maturitní zkoušku na škole v ČR).  

• Ověřenou kopii dokladu prokazujícího znalost českého jazyka podle čl. IV Podmínek 

přijímacího řízení. 
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IV. Kontakty 

Informace o přijímacím řízení podává Veronika Redlichová, DiS., 

telefon: +420 224 356 226, +420 778 764 886, e-mail: veronika.redlichova@fa.cvut.cz. 

Dokumenty lze dodat osobně v úředních hodinách studijního oddělení, nebo doporučeným 

dopisem na adresu: 

Fakulta architektury ČVUT v Praze 

Studijní oddělení – přijímací řízení 

Thákurova 9 

166 34   Praha 6 – Dejvice 

 

 

V Praze 30. 6. 2022  

 

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. 

děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze 


