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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 22. dubna 
2022 pod čj. MSMT-9911/202243 X. Změny Statutu Českého vysokého učení technického v Praze. 

…………………………………………….. 
             Mgr. Karolína Gondková 
                    ředitelka odboru vysokých škol 

 

 
X .  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. 22 odstavec 2 zní: 

„(2) RVH ČVUT vykonává činnosti uvedené v § 12a odst. 4 písm. a) až d) zákona, další činnosti 
v rozsahu stanoveném statutem26 a částečně ve vztahu k oprávnění uskutečňovat studijní 
program v rámci institucionálně akreditované oblasti vzdělávání, přeneseně působnost VR 
ČVUT uvedenou v § 12 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona, která je jí tímto svěřena statutem 
ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, a vyjadřuje se k dalším záležitostem, které jí předloží rektor.“. 

 

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., VI., VII., VIII. a IX. změn Statutu. 
26 § 12a odst. 4 písm. e) zákona a čl. 5 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, 

u) Akreditační řád ČVUT, 

v) Hodnocení kvality studijních programů ČVUT.“. 

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 13. dubna 2022. 

(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 nabývají účinnosti dnem registrace 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
 

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

rektor 


