
                                                                                     Č.j. 540/2003-941 
                                                                                      V Praze dne 11.3.2003 
 
 
           prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 

 
 
 
 

PŘÍKAZ   REKTORA  č. 2/2003 
 

 
P O P L A T K Y 

spojené se studiem podle § 58 zákona 111/98 Sb. a článku 
11 odst. 1 písm. a) a b)  Statutu ČVUT 

 
 
 
1. Přijímací řízení pro akademický rok 2004/2005 
Poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši                   500,- Kč 
 
2. Poplatky za studium delší než standardní doba studia + 1 rok pro akademický rok 2003/2004  

V bakalářském studijním programu, v magisterském studijním programu, v magisterském studijním 
programu, který  navazuje na bakalářský studijní program, jsou poplatky stanoveny na jednotlivých 
fakultách ČVUT s výjimkou Fakulty architektury takto: 

 
fakulta  F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Kč/měsíc 2 480 2 060 2 480 3 500 3 390 2 060 

 
2. Poplatky za studium delší než standardní doba studia + 1 rok pro akademický rok 2003/2004  
na Fakultě architektury ČVUT 

V bakalářském studijním programu, v magisterském studijním programu, v magisterském studijním 
programu, který  navazuje na bakalářský studijní program, se poplatky na Fakultě architektury ČVUT 
řídí příkazem rektora č. 3/2002. 

 
3. Poplatky za studium  absolventů bakalářského studijního programu, magisterského studijního 
programu nebo navazujícího magisterského studijního programu v dalším bakalářském studijním 
programu, magisterském studijním programu nebo navazujícím magisterském studijním programu jsou 
na všech fakultách s výjimkou Fakulty architektury ČVUT pro akademický rok 2003/2004 stanoveny 
takto:  
 
a) v bakalářském studijním programu...      2 000,- Kč za každý započatý rok studia, 
b) v magisterském studijním programu...     2 700,- Kč za každý započatý rok studia. 



4. Poplatky za studium  absolventů bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším 
bakalářském nebo magisterském studijním programu pro akademický rok 2003/2004 na Fakultě 
architektury ČVUT se řídí příkazem rektora č. 3/2002.   
 
4. Poplatky za studium jsou příjmem stipendijního fondu ČVUT, který je příslušnou částí distribuován 
na danou fakultu. 
 
5. Poplatky jsou splatné ve lhůtách stanovených děkanem fakulty (ředitelem vysokoškolského ústavu 
nebo součásti) obvykle před začátkem semestru. 
  
6. Způsob uhrazení poplatků stanoví děkan fakulty (ředitel vysokoškolského ústavu nebo součásti) a 
současně určí způsob evidence poplatků. 
 
7. Rektor může poplatek snížit, prominout nebo odložit termín splatnosti v souladu s čl. 11, odst. 3 
Statutu ČVUT. 
 
 
 
Tímto příkazem pozbývá platnosti Příkaz rektora č. 3/2002 pro všechny fakulty s výjimkou Fakulty 
architektury ČVUT. 
 
 
Projednáno  Kolegiem rektora ČVUT dne 10.2.2003. 
 
 
Projednáno v AS ČVUT dne 26.2.2003. 
 
 
 
 
    
               Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 
                      rektor 
 
 


