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V I 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. 19 odstavec 10 zní: 

„(10)  Funkční období AS ČVUT je nejvýše tříleté; podrobnosti upravuje Volební řád 

AS ČVUT. Členství studenta v AS ČVUT nezaniká z důvodu řádného ukončení 

jeho studia, pokud student nejpozději do dne vykonání státní závěrečné 

zkoušky oznámí písemně předsedovi AS ČVUT, že hodlá pokračovat ve studiu v 

jiném bezprostředně navazujícím studijním programu ČVUT a nemění tím 

příslušnost k akademické obci, za kterou byl do AS ČVUT zvolen, a nejpozději 

do 120 dnů od úspěšného vykonání státní závěrečné zkoušky se do 

bezprostředně navazujícího studijního programu skutečně zapíše. Pro 

akademické senáty fakult platí toto ustanovení obdobně.“. 

2. V čl. 46 odstavec 2 zní: 

„(2) Vnitřními předpisy ČVUT jsou 

 

a) Statut ČVUT, 

b) Volební řád Akademického senátu ČVUT, 

                                                           
1 Statut ČVUT registrovaný MŠMT dne 1. září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017, ve znění I., II., III., IV., V. a VI. změn Statutu. 
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c) Jednací řád Akademického senátu ČVUT, 

d) Vnitřní mzdový předpis ČVUT, 

e) Jednací řád Vědecké rady ČVUT,  

f) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků ČVUT, 

g) Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, 

h) Stipendijní řád ČVUT, 

i) Disciplinární řád pro studenty ČVUT, 

j) Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností ČVUT, 

k) Statut hostujícího profesora ČVUT, 

l) Statut emeritního profesora ČVUT, 

m)Ubytovací řád ČVUT,  

n) Řád celoživotního vzdělávání ČVUT, 

o) Řád pro udělování titulu doctor honoris causa na ČVUT, 

p) Pravidla ČVUT pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických 

osob a projednávání návrhů na založení právnických osob, 

q) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČVUT, 

r) Statut Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT, 

s) Etický kodex ČVUT, 

t) Kariérní řád ČVUT.“. 

 

3. V Příloze č. 5 odstavec 2 zní: 

„(2)  Poplatek za delší studium podle čl. 11 odst. 1 písm. ba) činí za každých dalších 

započatých šest měsíců studia částku vypočítanou podle vzorce      

     

a zaokrouhlenou na celé stokoruny dolů2.“. 

4. V Příloze č. 5 odstavec 3 zní: 

„(3)  Poplatek za studium ve studijním programu v cizím jazyce podle čl. 11 odst. 1 

písm. bb)  je uveden v následující tabulce (údaje jsou v Kč za semestr): 

                                                           
2 „KEN“ znamená koeficient ekonomické náročnosti studijního programu. 

součást Fakultní studijní programy 

 bakalářské magisterské doktorské 

FSv 55 000 66 000 500 
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Výši poplatku může snížit rektor na návrh děkana fakulty nebo ředitele součásti.“. 

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 17. června 2020. 

 
(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)  Změny Statutu Českého vysokého učení technického v Praze uvedené v bodu 1 nabývají 
účinnosti dnem nabytí účinnosti Jednacího řádu Akademického senátu Českého vysokého učení 
technického v Praze schváleného v Akademickém senátu Českého vysokého učení technického 
v Praze dne 17.6.2020. Změny Statutu Českého vysokého učení technického v Praze uvedené 
v bodu 2 nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti Kariérního řádu ČVUT. Změny Statutu 
Českého vysokého učení technického v Praze uvedené v bodu 3 a 4 nabývají účinnosti dnem 
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r. 

rektor 

 

 

FS 55 000 66 000 500 

FEL 55 000 66 000 500 

 FJFI 55 000 66 000 500 

FA 55 000 66 000 500 

FD 55 000 66 000 500 

FBMI 55 000 66 000 500 

FIT 64 000 64 000 500 

 Nefakultní studijní programy 

X 55 000 66 000 500 


