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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  
dne  11 . března 2020 pod čj. MSMT-11693/2020-2 VI. změny Statutu Českého vysokého učení 
technického v Praze.  

   

 

…………………………………………………… 

Mgr. Karolína Gondková 

ředitelka odboru vysokých škol 

V 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. 31 odstavec 3 zní:  

 „(3) V čele dalších součástí ČVUT (vyjma Rektorátu ČVUT) jsou 

ředitelé, kteří jsou podřízeni rektorovi. V čele Rektorátu ČVUT je 

rektor. Ve věcech stanovených statutem, Organizačním řádem ČVUT 

(Příloha č. 1) a příkazem rektora jsou ředitelé oprávněni jednat 

samostatně za ČVUT.“. 

 

2. V Příloze č. 1 ke Statutu ČVUT v Čl. 8 odst. 2 písmeno d) zní:  

„d) Rektorát ČVUT je další součástí; v jejím čele stojí rektor.“. 

Článek 2 

 

1) 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 29. ledna 2020. 

2) Tyto změny Statutu Českého vysokého učení technického v Praze nabývají 

platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem 

                                                         

1
 Statut ČVUT registrovaný MŠMT dne 1. září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017, ve znění I., 

II., III., IV. a V. změn Statutu. 
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školství, mládeže a tělovýchovy.  

3) Tyto změny Statutu Českého vysokého učení technického v Praze nabývají 
účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
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