
Podmínky pro zařazení studentů ČVUT v Praze 

 do projektu MŠMT Podpora studentů s mimořádnou sportovní 
výkonností pro rok 2021 

 
Projekt MŠMT Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností pro rok 2021 vytváří takové 
podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a 
skloubit náročné studijní požadavky se sportovní přípravou a účastí na soutěžích. Studentům 
zařazeným do sekce akademický výběr (UNIS) je přiznáno stipendium. Zařazení a maximální výše 
stipendia se odvíjí od výkonnosti sportovce v uplynulém roce, na základě aktuální výkonnosti a 
doporučení svazu. Jedná se o přímou podporu studentů prostřednictvím Stipendijního programu 
MŠMT. Stipendijní program administruje VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum a má rozhodující 
slovo při zařazení sportovce. 

 

PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO SEKCE AKADEMICKÝ VÝBĚR (UNIS) A PŘIZNÁNÍ STIPENDIA 
  

- občan ČR 
- student veřejné vysoké školy zapojené do programu UNIS 
- osoba mladší 26 let včetně (pro rok 2021 – ročník narození 1995 a mladší) 
- nebýt zařazen v jiném resortním sportovním centru (Dukla, Olymp) 
- sportovec, který:  

o aktivně provozuje individuální sport, který je zařazen na programu nadcházejících 
letních olympijských nebo paralympijských her, nadcházejících zimních olympijských 
nebo paralympijských her, nadcházejících letních nebo zimních deaflympiád nebo 
nadcházejících letních nebo zimních univerziádách, a zároveň v tomto sportu splňuje 
alespoň jedno výkonnostní kritérium z níže uvedené tabulky;  

o nebo aktivně provozuje některý z následujících kolektivních sportů: baseball, basketbal 
(vč. Formy 3x3), curling, florbal, fotbal, házená, lední hokej, pozemní hokej, ragby, 
softball, vodní pólo, volejbal (vč. beach volejbalu), a zároveň v tomto sportu splňuje 
alespoň jedno výkonnostní kritérium z níže uvedené tabulky;  

o nebo kolektivní sporty zdravotně postižených sportovců zařazené do programu 
paralympijských a deaflympijských her, a zároveň v tomto sportu splňuje alespoň 
jedno výkonnostní kritérium z níže uvedené tabulky. 

 
Sportovec musí splňovat alespoň jednu z těchto podmínek: 

- být účastníkem posledního mistrovství Evropy, mistrovství světa, olympijských her, 
paralympijských her nebo deaflympijských her; 

- být účastníkem poslední univerziády nebo akademického mistrovství světa; 
- získat medaili v příslušné kategorii na posledním mistrovství České republiky pořádaném 

příslušným svazem; 
- být účastníkem posledních Evropských her – individuální sporty; 
- být hráčem nejvyšší soutěže pořádané v České republice v příslušné mládežnické nebo dospělé 

kategorii příslušného sportovního svazu – kolektivní sporty; 
- být zařazen v systému Sportovního centra mládeže / Vrcholového sportovního centra mládeže 

/ Akademie zřízené svazem příslušného sportu – individuální sporty; 
- být zařazen v systému Sportovního centra mládeže / Vrcholového sportovního centra mládeže 

/ Akademie zřízené svazem příslušného sportu nebo být účastníkem posledních Evropských 
her – kolektivní sporty; 



- získat medaili na posledních českých akademických hrách nebo akademickém mistrovství 
České republiky. 

 

Žádost o zařazení do výběru UNIS tvoří List sportovce, který je spolu s podmínkami k dispozici 
na stránkách ÚTVS. List sportovce musí obsahovat: 

o  osobní údaje, 
o splněná kritéria VSC, 
o vyplněný přehled všech sportovních výsledků za poslední rok (sportovní přebory 

vysokých škol, svazové soutěže) a z posledních Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, 
Olympijských her, Světové univerziády, v případě že se v letošním roce soutěže 
v daných sportech nekonaly,  uveďte výsledky v r. 2019 

o souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Podmínky nominace na ČVUT v Praze: 

- v termínu emailem/poštou odevzdaná žádost;  
o uzávěrka žádostí je dne 20.11.2020 ve 14,00 hod 

- doručovací adresa: pavla.machackova@cvut.cz  
- poštovní adresa:   Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6 
- nominaci za ČVUT provede komise složená z pracovníků ÚTVS zapojených do projektu UNIS  
- počet míst je na ČVUT stanoven na 31 (přidělená kvóta MŠMT), přednostně reprezentanti ČR  

 
 

 

                                                                                                    Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. 

                                                                                                     ředitel ÚTVS ČVUT v Praze 

 

 

Příloha:  

List sportovce 
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