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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 1. 
září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017 Statut hostujícího profesora Českého vysokého učení 
technického v Praze. 
 
 
 

…………………………………………………… 
 

    Mgr. Karolína Gondková 
ředitelka odboru vysokých škol  

                             
 
 
 

S	T A T U T 
HOSTUJÍCÍHO PROFESORA 

 
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení  
 
Tento Statut hostujícího profesora Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „statut“) 
je vnitřním předpisem Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“) a v souladu 
se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek 2 
Podmínky ustanovení hostujícím profesorem ČVUT 

 
Hostujícím profesorem ČVUT (dále jen „hostující profesor”) se může stát  
 

a) vysokoškolský učitel (profesor, docent),  
 

b) významný vědecký pracovník vysoké školy,  
 

c) významný odborník, aniž by sám byl vysokoškolským učitelem.  
 
 

Článek 3 
Průběh řízení k ustanovení hostujícím profesorem  

 
(1)  Řízení k ustanovení hostujícím profesorem se zahajuje na základě návrhu děkana nebo 

ředitele vysokoškolského ústavu ČVUT.  
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(2)  Řízení probíhá na fakultě, kde se uskutečňuje studijní program, případně studijní obor, pro 
který má být hostující profesor ustanoven, případně na vysokoškolském ústavu, který se na 
uskutečňování studijního programu podílí. Názvy studijních programů a studijních oborů 
určuje Seznam akreditovaných studijních programů ČVUT, který vede Rektorát ČVUT. 
 

(3)  Podnět na ustanovení hostujícím profesorem se podává děkanovi nebo řediteli 
vysokoškolského ústavu. Musí v něm být uveden studijní program/obor, pro který má být 
uchazeč ustanoven, a doba, po kterou se předpokládá jeho působení na ČVUT.  
 

(4)  K žádosti nebo návrhu se přikládají následující doklady 
 

a) životopis,  
 

b) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a případně příslušného akademického titulu,  
 

c) doklady o získání akademicko-vědeckých titulů nebo vědeckých hodností nebo jiné 
odborné kvalifikace,  
 

d) přehled odborné a pedagogické činnosti,  
 

e) seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, učebnic a učebních textů nebo 
uměleckých děl nebo doklady o uměleckých výkonech, 
 

f) výsledky řešení významných projektů, objevy a významné vynálezy,  
 

g) výsledky při výchově vědeckých nebo uměleckých pracovníků,  
 

      jde-li o kandidáta, který spolupracuje s ČVUT a/nebo je na fakultě nebo na vysokoškolském 
ústavu dostatečně znám, nemusí být doklady podle písmen b) až g) vyžádány. Pro jednání 
Vědecké rady ČVUT je z tohoto hlediska postačující rozhodnutí vědecké nebo umělecké rady 
(dále jen „vědecká rada“) příslušné fakulty nebo vysokoškolského ústavu.  
 

(5)  V případě, že jsou splněny náležitosti požadované v odstavci 4, předloží děkan nebo ředitel 
vysokoškolského ústavu návrh s přílohou a svým stanoviskem vědecké radě fakulty nebo 
vysokoškolského ústavu.  
 

(6)  Vědecká rada fakulty nebo vysokoškolského ústavu rozhodne  
 

a) o ukončení řízení k ustanovení hostujícím profesorem nebo  
 

b) o postoupení návrhu k ustanovení hostujícím profesorem děkanovi nebo řediteli 
vysokoškolského ústavu k dalšímu projednání.  

 
(7)  Děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu oznámí navrhovateli ukončení řízení k ustanovení 

hostujícím profesorem podle odstavce 6 písm. a).  
 

(8)  Děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu předloží návrh na ustanovení hostujícím 
profesorem podle odstavce 6 písm. b) rektorovi spolu se stanovenými doklady podle 
odstavce 4, který jej projedná ve Vědecké radě ČVUT.  
 

(9)  Vědecká rada ČVUT po projednání rozhodne  
 

a) o ukončení řízení k ustanovení hostujícím profesorem a návrh spolu s doklady vrátí 
děkanovi nebo řediteli vysokoškolského ústavu, který s rozhodnutím seznámí uchazeče, 
nebo  
 

b) návrh předloží rektorovi k ustanovení hostujícím profesorem.  
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Článek 4  
Ustanovení hostujícím profesorem   

 

(1)  Hostujícího profesora ustanoví rektor na základě návrhu Vědecké rady ČVUT podle čl. 3 odst. 
9 písm. b).   
 

(2)  Ustanovující dekret předává ustanovenému hostujícímu profesorovi rektor. Dekret obsahuje 
 

a) jméno a příjmení,  
 

b) datum a místo narození, 
 

c) program/obor, pro který je hostující profesor ustanoven a délka účinnosti ustanovení.   
 

(3)  Dekrety se vyhotovují v českém nebo anglickém jazyce. 
 

(4)  Evidenci hostujících profesorů ČVUT vede na Rektorátu odbor pro vědeckou a výzkumnou 
činnost. 
 
 

Článek 5  
Práva a povinnosti hostujícího profesora  

 

(1)  Hostující profesor uskutečňuje vzdělávací i tvůrčí činnost v rámci pracoviště fakulty nebo 
vysokoškolského ústavu, na kterém působí.  

 
(2)  Podmínky pro konkrétní práci hostujícího profesora stanoví děkan nebo ředitel 

vysokoškolského ústavu.   
 

(3)  Hostující profesor není akademickým pracovníkem, nemůže volit ani být volen do 
akademických senátů. V ostatním se těší stejným právům jako by akademickým pracovníkem 
byl. 

 
(4)  Pracovněprávní vztahy hostujícího profesora se řídí zvláštními předpisy.   

 
 

Článek 6  
Závěrečná ustanovení  

 

(1) Zrušuje se Statut hostujícího profesora ze dne 23. dubna 1999 registrovaný Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy pod  
čj. 19 976/99-30, ve znění pozdějších změn. 
 

(2) Hostující profesoři ČVUT jmenovaní (ustanovení) před účinností tohoto statutu jsou 
hostujícími profesory podle tohoto statutu. 
 

(3) Tento statut byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem 
ČVUT dne 28. června 2017. 
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(4) Tento statut nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

(5) Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. září 2017. 
 
 
 
 
 

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

rektor 
 


