
Vnitřní předpisy Českého vysokého učení technického v Praze 
 

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 3. prosince 2002 pod čj. 31 489/2002-30 Řád pro udělování 
doktorátů honoris causa  Českého vysokého učení technického v Praze. 

 

 

 

.......................................... 

             Ing. J. Beneš, CSc. 
      ředitel odboru vysokých škol 

 

ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ DOKTORÁTŮ HONORIS CAUSA 
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tímto řádem se řídí udělování titulů „doktor honoris causa“ Českého vysokého učení 
technického v Praze (dále jen „ČVUT“) a promoce doktorů honoris causa. 

2. Titul „doktor honoris causa“ (ve zkratce „Dr.h.c.“ – uvádí se za jménem) může ČVUT 
udělit významným domácím i zahraničním osobnostem v oblasti vědy a techniky, 
výjimečně též v jiné oblasti společenského a kulturního života, které se zasloužily 
v mezinárodním měřítku o rozvoj svého oboru nebo jiným způsobem přispěly ku 
prospěchu lidstva. 

3. Přednostně jsou navrhovány na udělení titulu „doktor honoris causa“ osobnosti 
z odborných oblastí, které tvoří zaměření a perspektivní dlouhodobou orientaci ČVUT, a 
které svou činností přispěly též k rozvoji vědeckého bádání nebo inženýrského vzdělávání 
v České republice a na ČVUT. 

Čl. 2 
Podávání návrhů na udělení doktorátu honoris causa 

1.   Návrh na udělení titulu „doktor honoris causa“ (dále jen „návrh“) může předložit: 

a) rektor, 

b) člen Vědecké rady ČVUT, 

c) děkan po projednání ve Vědecké radě fakulty, 

d) ředitel vysokoškolského ústavu po projednání ve vědecké radě vysokoškolského ústavu. 

2. Návrh musí obsahovat základní osobní údaje o kandidátovi, jeho životopis a podrobné 
zdůvodnění ve smyslu čl. 1 odst. 2. U návrhu podávaného děkanem  nebo ředitelem 
vysokoškolského ústavu je jeho součástí též stanovisko vědecké rady fakulty nebo 
vysokoškolského ústavu. 
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3. Přílohou návrhu může být přehled publikační nebo jiné tvůrčí činnosti kandidáta, jeho 
ocenění a vyznamenání nebo další údaje dokládající význam jeho práce pro daný obor. 

4. Návrh je předkládán rektorovi prostřednictvím odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost 
rektorátu ČVUT, pokud není rektor sám navrhovatelem. 

Čl. 3 
Schvalování návrhů na udělení doktorátu honoris causa 

1. Rektor předkládá návrh  k projednání a schválení Vědecké radě ČVUT. 

2. Vědecká rada ČVUT o návrhu hlasuje tajným hlasováním. Návrh je přijat, jestliže pro něj 
hlasuje nejméně nadpoloviční většina všech členů vědecké rady.  

3. Rektor má právo nepředložit podaný návrh Vědecké radě ČVUT k hlasování, jestliže 
usoudí, že není dostatečně podložený ve smyslu čl. 1 odst.  2. V tom případě však je 
povinen předložit vědecké radě k projednání své zdůvodněné stanovisko.  

Čl. 4 
Udělování titulu „doktor honoris causa“ 

1. Titul „doktor honoris causa“ může být udělen, jestliže s tím kandidát vysloví souhlas. 
O tento souhlas jej žádá po schválení návrhu podle čl. 3 rektor. 

2. Titul „doktor honoris causa“ se uděluje při slavnostní promoci. Pokud se kandidát 
z vážných důvodů nemůže dostavit, může být při promoci zastoupen; v tom případě však 
musí předem podepsat znění slibu. 

3. Při promoci je kandidát představen rektorovi a všem přítomným a po souhlasu rektora 
s promocí složí slib, jehož znění je uvedeno v příloze č. 1.  Součástí promoce je též projev 
nově jmenovaného doktora honoris causa. Pokud je kandidát při promoci zastoupen, zašle 
projev v písemné formě k přečtení. 

4. Promoce  probíhá v češtině, pokud je titul „doktor honoris causa“ udílen zahraniční 
osobnosti, je předem seznámena se zněním slibu v angličtině a může též v angličtině 
pronést svůj projev. Výjimečně může být projev přednesen i v jiném jazyce se simultánním 
překladem. 

Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento řád  byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým 
senátem  ČVUT dne 27. března 2002 a dne 23. října 2002.  

2. Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace  
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

3. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy 
nabyl platnosti. 

 

Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., v. r.  

rektor  
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Příloha č. 1 

k Řádu pro udělování doktorátů honoris causa ČVUT 

 

PROMOČNÍ SLIB DOKTORA HONORIS CAUSA 
 ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 

 

 

 Slibuji na svou čest a svědomí, že jako doktor honoris causa  Českého vysokého učení 
technického v Praze budu při své činnosti podporovat rozvoj vědeckého a technického 
poznání ve prospěch lidstva, budu se řídit zásadami etiky a přispívat k uskutečňování 
humanitních ideálů demokratické společnosti.  

 Vědom si slavných tradic této nejstarší české technické univerzity, budu vždy zachovávat 
vážnost Českého vysokého učení technického v Praze a podle svých možností budu 
podporovat jeho vzdělávací, vědeckou a další tvůrčí i uměleckou činnost. 
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