Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vydává podle čl. 30 odst. 9
Statutu ČVUT registrovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy dne 23. dubna
1999 pod č.j. 19 976/99-30, ve znění pozdějších změn a doplňků, tento

STATUT
EMERITNÍHO

PROFESORA

Článek 1
Úvodní ustanovení
Statut emeritního profesora (dále jen „statut“) upravuje postavení bývalých profesorů
Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“), kteří se i po ukončení
pracovního poměru na ČVUT věnují vědecké činnosti v rámci ČVUT.
Článek 2
Podmínky jmenování emeritním profesorem
1. Emeritního profesora může podle čl. 30 odst. 9 Statutu ČVUT jmenovat rektor.
2. Emeritním profesorem může být jmenován profesor, který ukončil pracovní poměr na
ČVUT a pobírá starobní nebo plný invalidní důchod. 1)
Článek 3
Jmenování emeritním profesorem
1. Emeritního profesora jmenuje a odvolává rektor na návrh děkana nebo ředitele
vysokoškolského ústavu.
2. Emeritní profesor je jmenován na dobu neurčitou.
3. Akt jmenování emeritním profesorem se uskuteční na slavnostním zasedání Vědecké rady
ČVUT (dále jen „VR ČVUT“). Jmenování je potvrzeno jmenovacím dekretem.
4. Evidenci vydaných jmenovacích dekretů emeritních profesorů vede odbor pedagogiky a
rozvoje rektorátu ČVUT.
Článek 4
Práva emeritního profesora
1. Emeritní profesor má právo být jmenován členem VR ČVUT a vědecké rady fakulty.
2. Emeritní profesor je členem akademické obce s právem volit a být volen do Akademického
senátu ČVUT a akademického senátu fakulty.
3. Emeritnímu profesorovi je poskytnuta možnost dál vědecky pracovat. Vedoucím
pracoviště je mu vyhrazeno pracovní místo. Na náklady pracoviště může používat jeho
zařízení a vybavení v rozsahu dohodnutém s vedoucím pracoviště.
___________________________________________________________________________

1)

§ 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění

- 2 -

Komentář [F1]:

4. Emeritní profesor může být v přihláškách projektů grantovým agenturám uváděn jako
spoluřešitel a může podávat přihlášky projektů na interní granty ČVUT.
Článek 5
Povinnosti emeritního profesora
1. Emeritní profesor je povinen dodržovat všechny právní předpisy včetně bezpečnostních,
vztahující se k práci jím vykonávané, stejně tak i vnitřní a další předpisy ČVUT a
příslušné fakulty, pokud pracuje na pracovišti fakulty.
2. Emeritní profesor je povinen řádně hospodařit a ochraňovat majetek ČVUT před ztrátou,
poškozením a zneužitím.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Tento statut byl projednán Akademickým senátem ČVUT dne 31.5.2000.
2. Tento statut byl schválen Vědeckou radou ČVUT dne 27.6.2000.
3. Tento statut nabývá platnosti dnem schválení VR ČVUT a účinnosti dnem podpisu
rektora.

V Praze dne 28. června 2000
prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.
rektor ČVUT

