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I .  Z M Ě N Y  
 

S T A T U T U  
 

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 
 

Článek 1 
 

Statut Českého vysokého učení technického v Praze1 se mění takto:  

 

1. V čl. 30 odstavec 5 zní: 

 
„(5) Vysokoškolské ústavy ČVUT jsou  

a) Kloknerův ústav          (U1, KÚ) 

b) Masarykův ústav vyšších studií      (U2, MÚVS) 

c) Ústav tělesné výchovy a sportu      (U3, ÚTVS) 

d) Univerzitní centrum energeticky efektivních budov   (U4, UCEEB) 

e) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky   (U5, CIIRC) 

f) Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT   (U6, ÚTEF)“. 

 

                                                           

1 Statut ČVUT registrovaný MŠMT dne 1. září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017. 
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2. V čl. 31 odst. 5 písmeno a) zní: 

„a)jiná pracoviště podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona 

- Výpočetní a informační centrum ČVUT    (P1, VIC) 

- Ústřední knihovna ČVUT      (P8, ÚK)“. 

 

3. V Příloze č. 1 čl. 7 odstavec 3 zní: 
 

(3) Ředitelé vysokoškolských ústavů užívají pro veřejnoprávní jednání za ČVUT kulatá razítka 
s malým státním znakem, textem „České vysoké učení technické v Praze“ a s označením 

a) U1 pro Kloknerův ústav, 

b) U2 pro Masarykův ústav vyšších studií, 

c) U3 pro Ústav tělesné výchovy a sportu, 

d) U4 pro Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, 

e) U5 pro Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, 

f) U6 pro Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT.  

  
4. V Příloze č. 1 čl. 8 odst. 2 písmena b) a c) znějí: 
 

     „b) Vysokoškolské ústavy, v jejichž čele stojí ředitelé. Jsou to 

- Kloknerův ústav, zkráceně KÚ, administrativní označení U1,  

- Masarykův ústav vyšších studií, zkráceně MÚVS, administrativní označení U2,  

- Ústav tělesné výchovy a sportu, zkráceně ÚTVS, administrativní označení U3,  

- Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, zkráceně UCEEB, 

administrativní označení U4, 

- Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, zkráceně CIIRC, administrativní 
označení U5, 

- Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, zkráceně ÚTEF, administrativní 
označení U6.  

c) Další součásti, v jejichž čele stojí ředitelé. Jsou to 

-  Správa účelových zařízení ČVUT, zkráceně SÚZ, 

-  Česká technika – nakladatelství ČVUT, zkráceně ČTN, 

-  Výpočetní a informační centrum ČVUT, zkráceně VIC, 

-  Ústřední knihovna ČVUT, zkráceně ÚK.“. 
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Článek 2 
 

(1)  Tyto změny Statutu Českého vysokého učení technického v Praze byly schváleny podle § 9 
odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 10. ledna 2018. 
 

(2)  Tyto změny Statutu Českého vysokého učení technického v Praze nabývají platnosti podle    
§ 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  
 

(3)  Tyto změny Statutu Českého vysokého učení technického v Praze nabývají účinnosti dnem  
1. února 2018.  

 

 

 

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., v. r. 

rektor 


