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Reakce ČVUT v Praze k článku na Novinky.cz  

 

ČVUT v Praze reaguje na článek nazvaný „ČVUT je v hledáčku exekutora. 

Univerzita neposkytla informace o smlouvách“ redaktora Jana Menšíka, 

který vyšel ve čtvrtek 17. září 2020 na serveru Novinky.cz   

 

Obsah článku je pravdivý, ČVUT v Praze opomnělo včas vyhovět 

soudnímu rozsudku v příslušné lhůtě a znovu vydat rozhodnutí o 

poskytnutí informací. Tato chyba byla ve čtvrtek 17. 9. 2020 napravena. 

Část požadovaných informací nelze však žadateli poskytnout, protože 

se jedná o obchodní tajemství, které se navíc týká bezpečnostně citlivé 

problematiky.    

 

 

 
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým 

školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, 

jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, 

informačních technologií) a studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2020/21 

nabízí ČVUT svým studentům 214 akreditovaných studijních programů a z toho 84 v cizím jazyce. 

ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří 

jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v 

současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který 

hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings 

je ČVUT na 432. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. 

V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151.–200. místem, v 

oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. 

pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. 

příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 251.–300. místě, v oblasti 

„Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and 

Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz 


