
Podle § 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
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S T A T U T 
SPRÁVNÍ RADY  

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení  

Statut Správní rady Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“) upravuje podle 
§ 14 odst. 1 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“) volbu předsedy, místopředsedů 
a způsob jednání Správní rady ČVUT (dále jen „Správní rada“), jakož i postavení, složení a působnost 
Správní rady a vztah orgánů ČVUT ke Správní radě. 

Článek 2 
Členství ve Správní radě 

(1)  Správní rada má 15 členů. 

(2)  Členové Správní rady jsou jmenováni na dobu šesti let. Členy správní rady po projednání 
s rektorem jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.   

(3)  Zanikne-li funkce člena Správní rady před uplynutím jeho funkčního období, je nový člen Správní 
rady jmenován pouze na zbytek příslušného funkčního období.  

(4)  Funkce člena Správní rady zaniká 

a) uplynutím funkčního období,  

b) vzdáním se funkce,  

c) smrtí nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého nebo 
nezvěstného, 
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d) dnem vzniku základního pracovněprávního vztahu k ČVUT,  

e) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu nebo státního zástupce dle § 14 odst. 3 písm. e) 
zákona. 

Článek 3 
Předseda, místopředsedové a tajemník Správní rady 

(1)  Předseda 

a) jedná za Správní radu, 

b) svolává zasedání Správní rady, 

c) řídí zasedání Správní rady, 

d) navrhuje program zasedání Správní rady, připravuje návrh usnesení, 

e) podepisuje dokumenty Správní rady, zvláště předchozí písemný souhlas Správní rady podle 
§ 15 odst. 1 zákona, 

f) je oprávněn vyžadovat podklady a posudky nutné pro činnost Správní rady podle § 15 
zákona,  

g) může přizvat na zasedání Správní rady hosty, 

h) řídí činnost tajemníka Správní rady, 

i) na žádost rektora je povinen svolat mimořádné zasedání Správní rady do tří týdnů ode dne 
podání žádosti. 

(2)  Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda. V případě skončení 
mandátu předsedy Správní rady nastupuje na jeho místo starší z místopředsedů až do volby 
nového předsedy. Jeho pravomoci stanoví Správní rada svým usnesením.  

(3)  Místopředsedové mají tuto působnost: 

a)  jeden z místopředsedů vždy spolupodepisuje předchozí písemný souhlas Správní rady 
vydaný podle § 15 odst. 1 zákona,  

b)  z pověření předsedy Správní rady a na základě usnesení Správní rady mohou jednat 
za Správní radu. 

(4)  Výkonem funkce tajemníka pověřuje vybraného zaměstnance ČVUT rektor po projednání 
s předsedou Správní rady. Tajemník vykonává administrativní a technické činnosti nutné 
pro činnost Správní rady. Tajemník není členem Správní rady, zasedání se účastní s hlasem 
poradním.  

Článek 4 
Volba předsedy a místopředsedů 

(1)  Délka funkčního období předsedy a místopředsedů Správní rady je dva roky.  

(2)  Předsedu a dva místopředsedy volí ze svého středu tajným hlasováním členové Správní rady. 
K platnosti volby je třeba přítomnost dvoutřetinové většiny všech členů Správní rady. 

(3)  Nejprve je provedena volba předsedy, poté volba místopředsedů. 

(4)  Před volbou vyzve předsedající zasedání přítomné členy Správní rady, aby podali návrhy 
na tříčlennou volební komisi. Členem volební komise může být člen Správní rady. Členství 
ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou. Tříčlenná volební komise si zvolí ze svého 
středu předsedu volební komise, který řídí volby a určí způsob hlasování.  
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(5)  Předseda volební komise vyzve všechny přítomné členy Správní rady, aby navrhli ze svého 
středu kandidáty na funkci předsedy a po provedené volbě předsedy kandidáty na funkci 
místopředsedů. Pokud navržení kandidáti vyjádří s kandidaturou souhlas, jsou zapsáni 
na kandidátní listinu. Požádá-li navržený kandidát o možnost vystoupit před vlastní volbou, 
je mu uděleno slovo.  

(6)  Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů; v případě místopředsedů je zvolen kandidát 
s nejvyšším a druhým nejvyšším počtem hlasů; nelze-li takto určit místopředsedy, rozhodne 
v případně rovnosti hlasů los. O průběhu volby vyhotoví volební komise zápis, který všichni její 
členové podepíší. Součástí zápisu jsou hlasovací lístky v zapečetěné obálce.  

(7)  Výsledek volby oznámí členům Správní rady a rektorovi předseda volební komise. Rektor 
seznámí s výsledkem volby ministra školství, mládeže a tělovýchovy.  

(8)  Každý člen Správní rady může do pěti dnů po konání volby podat námitku proti postupu 
hlasování rektorovi. Rektor má právo v případě prokazatelného pochybení nařídit novou volbu. 

Článek 5 
Zasedání Správní rady 

(1)  Správní rada se schází zpravidla čtyřikrát ročně, nejméně však dvakrát ročně. 

(2)  Správní rada 

a) vydává předchozí písemný souhlas k právním jednáním ČVUT dle § 15 odst. 1 zákona, 

b) projednává a schvaluje dokumenty po schválení v Akademickém senátu ČVUT dle § 15 
odst. 2 zákona, 

c) vyjadřuje se k dalším věcem předloženým jí rektorem a dává podněty a stanoviska k činnosti 
ČVUT, která zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek ČVUT. 

(3)  Účast člena Správní rady na zasedání je nezastupitelná.  

(4)  Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Správní rady.  

(5)  Požádají-li o to nejméně tři členové Správní rady, svolá předseda zasedání Správní rady do tří 
týdnů od podání žádosti o její svolání.  

(6)  Předseda Správní rady může rozhodnout o projednání podnětů a o přijetí usnesení Správní rady 
k jednotlivým dokumentům hlasováním mimo zasedání Správní rady (dále jen hlasování 
„per rollam“) formou oběžníku (v listinné i elektronické formě), a to jen v případě, že projednání 
záležitosti nesnese odkladu nebo v případě uvedeném v odstavci 10 větě třetí. Zápis o takovém 
hlasování je přílohou zápisu následujícího zasedání Správní rady. 

(7)  O návrzích, k nimž se po jejich schválení Akademickým senátem ČVUT vyžaduje podle § 15 
odst. 2 písm. b) a c) zákona schválení Správní radou, musí Správní rada rozhodnout do 2 týdnů 
ode dne postoupení schváleného návrhu Akademickým senátem Správní radě prostřednictvím 
rektora. V případě, že Správní rada v této lhůtě nerozhodne, platí, že návrh schválila. V případě, 
že Správní rada návrh neschválí, vrátí jej s uvedením důvodů k novému projednání 
Akademickému senátu ČVUT prostřednictvím rektora. Původní návrh je v takovém případě 
schválen bez potřeby dalšího schválení Správní radou, jestliže se pro něj vyslovily nejméně 
tři pětiny všech členů Akademického senátu ČVUT. Ztotožní-li se Akademický senát ČVUT 
s připomínkami Správní rady, schválí návrh v jejich znění prostou většinou. 

(8)  Program zasedání navrhuje předseda Správní rady po projednání s rektorem. O návrhu 
programu zasedání a o způsobu seznámení se s podklady pro zasedání jsou členové informováni 
nejméně 14 dnů předem, a to včetně doručení pozvánky na zasedání Správní rady. Program 
zasedání je schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy 
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na změny jsou oprávněni předkládat všichni členové Správní rady. Doporučení na změny 
a doplnění programu může vznést při zahájení zasedání Správní rady rektor nebo jím pověřený 
prorektor.  

(9)  Předsedající uděluje členům Správní rady slovo v pořadí, ve kterém se přihlásili. V časové tísni 
má právo stanovit řečnickou lhůtu, popřípadě diskusi ukončit, i když někteří přihlášení ještě 
nedostali slovo. Ostatním účastníkům uděluje předsedající slovo podle svého uvážení s výjimkou 
osob uvedených v odstavci 12.  

(10)  O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje Správní rada hlasováním. Ke schválení 
předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Správní rady, pokud 
v tomto Statutu Správní rady nebo zákoně není stanoveno jinak. V případě, že Správní rada není 
podle odstavce 4 usnášeníschopná, může po souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 
rozhodnout předseda o hlasování per rollam. V případě hlasování per rollam je ke schválení 
předloženého návrhu Správní rady třeba souhlasu dvoutřetinové většiny členů Správní rady; 
nevyjádří-li člen souhlas, platí, že s návrhem nesouhlasí. O pozměňujících návrzích se hlasuje 
v opačném pořadí, než ve kterém byly předloženy. 

(11)  Zasedání Správní rady jsou neveřejná. Pokud se na tom Správní rada usnese hlasováním, mohou 
být některé části nebo celé jednání veřejné. 

(12)  Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor, kvestor, předseda Akademického senátu ČVUT nebo 
v jeho zastoupení jím pověřený člen Akademického senátu ČVUT, jakož i předsedou rady 
pro vnitřní hodnocení pověřený člen rady pro vnitřní hodnocení mají právo se zúčastnit zasedání 
Správní rady a vystoupit na jejím zasedání, kdykoliv o to požádají. O účasti dalších hostů 
na jednání Správní rady hlasuje Správní rada po schválení programu svého jednání.  

(13)  Jsou-li některé podklady pro jednání Správní rady označeny jejich původcem jako důvěrné, jsou 
členové Správní rady, tajemník i hosté vázáni povinností mlčenlivosti podle obecně závazných 
právních předpisů. 

(14)  Členové Správní rady potvrdí po obdržení pozvánky svoji účast na svolávaném zasedání 
tajemníkovi Správní rady. Nepotvrdí-li nadpoloviční většina členů Správní rady svoji účast, svolá 
předseda Správní rady zasedání v náhradním termínu, pokud nerozhodne o využití hlasování 
per rollam za podmínek podle čl. 5 odst. 6. 

(15)  O jednání Správní rady pořizuje její tajemník zápis. Na žádost člena Správní rady se do zápisu 
uvede jeho odlišný názor na usnesení, nebo v případě, že mu podle odstavce 9 nebylo uděleno 
slovo, jeho písemné stanovisko.  

Článek 6 
Ostatní ustanovení 

(1)  Správní rada má právo si vyžádat ke svému rozhodnutí odborné posudky. Posuzovatelé nesmějí 
být v žádném vztahu k posuzovanému subjektu a ani nesmí být zainteresováni na dané věci. 
Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na vypracování posudků hradí ČVUT. 

(2)  Vydání předchozího písemného souhlasu k právním jednáním dle § 15 odst. 1 zákona je Správní 
rada povinna oznámit do sedmi dnů od jeho vydání Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
(dále jen „ministerstvo“) a rektorovi; bez souhlasu Správní rady a bez oznámení ministerstvu 
je takové právní jednání neplatné. 

(3)  Administrativní náklady spojené s činností Správní rady hradí ČVUT. 
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Článek 7 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1)  Zrušuje se Statut Správní rady schválený dne 19. 5. 2008 ministrem školství mládeže 
a tělovýchovy. 

(2)  Tento Statut Správní rady byl projednán Správní radou dne 14. listopadu 2016. 

(3)  Tento Statut Správní rady nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení ministrem školství 
mládeže a tělovýchovy. 

  

 

 

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., 
rektor ČVUT 


