Zápis
z 22.řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 26. dubna 2006
ve velké zasedací místnosti R ČVUT

1.

Schválení programu 22. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)

2.

Kontrola zápisu z 21. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)

3.

Schválení Výroční zprávy o činnosti ČVUT za rok 2005 (3/4senátorů)

4.

Schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT (3/4senátorů)

5.

Schválení Změn Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT (3/4senátorů)

6.

Projednání Příkazu rektora č. 1/2006 – Poplatky spojené se studiem (2/3senátorů)

7.

Projednání Příkazu rektora č. 3/2006 – Úhrady za mimořádné a nadstandardní
administrativní úkony (2/3senátorů)

8.

Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (2/3senátorů)

9.

Projednání Evaluační zprávy EUA (2/3 senátorů)

10.

Projednání Zprávy vedení ČVUT za období 2000 – 2005 (2/3 senátorů)

11.

Informace o změnách Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT

12.

Informace o přípravě Pravidel hospodaření ČVUT

13.

Různé
a.

Informace o TIC

b.

Informace o jednotném systému správy a sdílení dokumentů -Enterprise Content
Management

c.

Informace o výběrovém řízení a jmenování zástupců AS ČVUT v komisích pro VŘ

Přítomni : Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. (F1), Doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), Marie
Těhlová (F1), Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (F2), Ing. Jiří Zápotocký (F2), Petr Gardian (F2),
Ing. Jan Zárybnický (F2), Doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
(F3), Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (F3), Ing. Radek Dobiáš (F3), Prof. Ing. Pavel Fiala,
CSc. (F4), Doc. Dr. Ing. Ivan Richter (F4), Doc. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc. (F4), Václav
Vrba (F4), Ing. Jaroslava Babánková (F5), Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (F5), Ing. arch. Jan
Paroubek (F5), David Beke (F5), Doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (F6), Petr Krob (F6), Doc.
RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D. (F7), Mgr. Veronika Vymětalová (F7), Michaela
Lejsková (F7), Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS), Ing. Ivo Šimůnek, CSc. (KÚ), Ing.
Miroslav Vokáč (KÚ), Ing. Carlos Granja, PhD (ÚTEF).
Omluveni z jednání : Doc. Ing. Karel Kabele, CSc. (F1), Milan Koláčný (F1), Prof. Ing.
Michael Valášek, Dr.Sc. (F2), Ing. Michal Bačovský (F3), Jiří Král (F4), Zuzana Tůmová
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(F5), Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. (F6), doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek (F6), Ing. Bohumil
Drápal (F6), Ing. Jan Kašpar (F7), David Kosina (F7), Ing. Tomáš Novotný (KÚ)
Hosté: rektor prof. Havlíček, kvestor Ing. Horáček, prorektor prof. Bíla, prorektorka doc.
Kohoutková, prorektor Dr. Kuba, ředitel TIC RNDr. Milan Press, Mgr. Jiří Mrhal (CPV), Jan
Nechyba (KOR),

1.

Schválení programu 22. zasedání AS ČVUT

Předseda AS ČVUT přečetl program 22. zasedání a vyzval senátory k návrhům na doplnění
programu. Do bodu Různé bylo navrženo doplnění „Informace z Rady SÚZ“ (M. Lejsková).
Hlasování : 25 - 0 - 0
Usnesení : AS ČVUT schvaluje program 22. zasedání AS ČVUT.

2.

Kontrola zápisu z 21. zasedání AS ČVUT

Předseda AS ČVUT uvedl, že do zápisu z 21. zasedání AS ČVUT zapracoval všechny zaslané
připomínky a vyzval senátory k případným dalším připomínkám.
Hlasování: 25 – 0 - 2
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 21. zasedání AS ČVUT.

3.

Schválení Výroční zprávy o činnosti ČVUT za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti ČVUT za rok 2005 byla předložena v sekci podkladových
dokumentů Inforeku od 15.4.2006.
Hlavní body této zprávy zrekapituloval ve svém vystoupení prof. Bíla, prorektor ČVUT pro
rozvoj. Mezi jinými body upozornil na obsah podkapitoly 9.2.2, která se týká některých
závěrů evaluační komise EUA – (European University Association).
Výklad Výroční zprávy prof. Bíla doplnil prezentací ilustrativních grafů a tabulek.
Ing. Granja vznesl dotaz týkající se podílu slovenských studentů.
V diskusi k podmínkám výjezdu studentů vystoupili rektor prof. Havlíček, Ing. Zárybnický,
V. Vrba, P. Gardian.
Hlasování : – –
Usnesení : AS ČVUT vyslechl informace o Výroční zprávě o činnosti ČVUT za rok 2005 a
tuto zprávu prodiskutoval, ale není usnášení schopný, proto bude Výroční zpráva schvalována
na příštím zasedání AS ČVUT.
Rektor navrhl příští zasedání na 17.5.2006 vzhledem k tomu, že je nutno předložit 15.5. na
MŠMT Výroční zprávu o činnosti ČVUT za rok 2005 a Výroční zprávu o hospodaření ČVUT
za rok 2005, AS ČVUT tento termín akceptoval.
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Prof. Haasz požádal kvestora o předložení výtahu ze Zprávy o hospodaření.
Doc. Konvalinka požádal vedení školy, aby předávalo materiály projednané v Kolegiu
nejprve komisím AS ČVUT a vystavovalo na Inforeku materiál až po projednání v komisích.

4.

Schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT

Stručné představení materiálu předložil prof. Bíla, prorektor pro rozvoj. Hovořil o základních
strategických cílech, o prioritách o tendencích v integritě školy.
V závěru vystoupení shrnul připomínky, které vzešly z diskuse senátorů za dobu, po kterou
byl materiál vyvěšen v sekci podkladových dokumentů na Inforeku. Všechny připomínky a
změny formulací byly přítomnými senátory a oslovenými akademickými funkcionáři přijaty a
budou zapracovány do finální verze textu dokumentu.
Vystoupení prorektora prof. Bíly doplnil rektor prof. Havlíček vysvětlením základních
investičních záměrů vedení v oblasti reprodukce a údržby majetku školy.
Prof. Hlaváč konstatoval jménem komise pro rozvoj a vědu AS ČVUT, že se dokument
výrazně zlepšil oproti v minulosti předkládaným aktualizacím dlouhodobých záměrů.
M. Lejsková vznesla dotaz ohledně rekonstrukce kolejí na Strahově, bloky 9, 10, 11 jsou ve
špatném stavu.
Rektor prof. Havlíček uvedl, že státních peněz je málo, FRIM SÚZu je nulový. Na SÚZu je
třeba zlepšit hospodaření v gastro úseku, pokud si SÚZ nevytvoří FRIM, pak nelze investovat.
Prof. Bíla navrhl, že AS ČVUT může uložit vedení, aby zvážilo rekonstrukci na Strahově, ale
nedoporučuje dávat to do Dlouhodobého záměru, neboť finanční prostředky (kromě
prostředků určených na havárie) nejsou.
Rektor řekl, že vedení se tím bude zabývat, ale finanční prostředky kromě na havárie nejsou.
Prof. Haasz otevřel otázku výzkumných center, v následné diskusi vystoupili rektor prof.
Havlíček a Ing. Zápotocký.
Rektor uvedl, že v současné době existují na ČVUT tři výzkumná centra. Podmínkou při
jejich vzniku byla schopnost samofinancování do 5 let. ÚTEF tuto podmínku letos splní,
CRRC bude mít finanční podporu ještě letos, příští rok už jen symbolickou. VCPD nebude
nikdy schopné samofinancování, toto centrum je ale reprezentantem ČVUT v oblasti kultury a
filozofie. Ideovým záměrem je vytvořit na ČVUT spojením archívu, VCPD a dalších
pracovníků Ústav dějin techniky, který nebude ziskový. Proto je v Dlouhodobém záměru
plánován vznik nového výzkumného centra.
Ing. Zápotocký upozornil na ukončení výzkumných center financovaných MŠMT, ČVUT
nebude schopno je financovat v takové výši. Šanci na úspěch mají jen špičková centra, která
se zapojí do evropských grantů.
Rektor prof. Havlíček podal informace k otázce V. Vrby ohledně technologických parků.
Uvedl, že se ČVUT bude snažit o několik diverzifikovaných parků, např. v rámci Ministerstva
průmyslu a obchodu je jednání o technologický park ČVUT, VŠCHT a České zemědělské
univerzity za hranicemi Prahy, kde největším problémem je zajistit pozemky..
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Rektor prof. Havlíček se rovněž vyjádřil k vytvoření celoškolského Ústavu tělesné výchovy,
který by po schválení AS ČVUT měl fungovat od října letošního roku.
Ing. Granja navrhl v rámci zachování kontinuity pozvat prof. Witzanyho na zasedání AS
ČVUT, aby přednesl svůj názor na tento dokument, v následném hlasování návrh nebyl
podpořen. Vzhledem k tomu, že zasedání AS ČVUT jsou veřejná a pro zájemce není nutné
pozvání.
Hlasování: – –
Usnesení: AS ČVUT přesunul schválení předložené Aktualizace Dlouhodobého záměru
ČVUT pro rok 2007 na zasedání AS ČVUT 17.5.2006.

5. Schválení Změn Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT
Prorektor pro studentské záležitosti a marketing Dr. Kuba za předkladatele informoval o
Změnách Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT. Tyto Změny souvisí se změnou zákona o
vysokých školách, byly předloženy na Inforeku a jsou formálního charakteru, týkají se čl. 1
Úvodní ustanovení, čl. 3 Zahájení disciplinárního řízení a čl. 4 Disciplinární komise
Disciplinárního řádu a budou po schválení AS ČVUT předloženy k registraci na MŠMT. Byly
projednány se studenty a také v Legislativní komisi AS ČVUT.
Hlasování:– Usnesení: AS ČVUT přesunul schválení předložené Změny Disciplinárního řádu pro studenty
ČVUT na zasedání AS ČVUT 17.5.2006.
6. Projednání Příkazu rektora č. 1/2006 – Poplatky spojené se studiem
Prorektorka pro studium doc. Kohoutková seznámila AS ČVUT pouze se změnami v Příkazu
rektora č. 1/2006 vzhledem k tomu, že se Příkaz vydává každý rok. Příkaz rektora č. 1/2006
řeší poplatky spojené se studiem podle zákona č. 111/98 Sb. Změna se týká bodu 2 „Poplatky
za studium delší než standardní doba studia + 1 rok pro akademický rok 2006/2007“, kde
zákon ukládá povinnost stanovit poplatky za 6 měsíců.
V diskusi vystoupili prof. Haasz, doc. Chadzitaskos, rektor prof. Havlíček, Ing. Granja, prof.
Lábus.
Diskuse se týkala především výše poplatků za delší studium na Fakultě jaderné a fyzikálně
inženýrské a řešení poplatků Fakulty architektury v příštím roce.
Hlasování : 23 – 0 – 5
Usnesení : AS ČVUT projednal Příkaz rektora č. 1/2006 – Poplatky spojené se studiem - bez
připomínek.

7. Projednání Příkazu rektora č. 3/2006 – Úhrady za mimořádné a nadstandardní
administrativní úkony
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Prorektorka pro studium doc. Kohoutková uvedla, že také tento Příkaz se vydává každý rok.
Změny Příkazu č. 3/2006 – Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony
vyplývají z novely zákona o vysokých školách.V odstavci 2 „Jiné nadstandardní služby
související se studiem“ vypadává bod „vydání duplikátu vysvědčení“. V odstavci 3 „Další
nadstandardní služby spojené se studiem“ se změna týká bodu „překlad diplomu do
anglického jazyka“, kde dříve bylo uvedeno „autorizovaný překlad diplomu a vysvědčení o
státní závěrečné zkoušce“. Ostatní poplatky zůstávají ve stejné výši.
V diskusi týkající se neautorizovaného překladu diplomu do anglického jazyka vystoupili V.
Vrba , doc. Demel, rektor prof. Havlíček.
Hlasování : 25 – 0 – 2
Usnesení : AS ČVUT projednal Příkaz rektora č. 3/2006 – Úhrady za mimořádné a
nadstandardní administrativní úkony – bez připomínek.

8. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Kvestor Ing. Horáček uvedl, že se jedná se o věcné břemeno na parovodní přípojku pro stavbu
Národní technické knihovny za úplatu. Kvestor doporučuje AS ČVUT schválit věcné
břemeno.
Předseda AS ČVUT doc. Konvalinka doplnil, že mapka pozemku byla umístěna na Inforeku.
Hlasování : 28 – 0 – 0
Usnesení : AS ČVUT projednal Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch oprávněného Pražská teplárenská a.s. na pozemku č. parc. 681/14 v k. ú. Dejvice,
obec Praha bez připomínek.

9. Projednání Evaluační zprávy EUA
Předseda AS ČVUT Doc. Konvalinka uvedl, že tento bod byl přesunut z minulého zasedání
AS ČVUT. K projednávání bodu byl přizván bývalý rektor prof. Witzany, ale ze zdravotních
důvodů se nemohl zasedání zúčastnit, předsednictvo AS ČVUT požádalo o přednesení
stručného komentáře prof. Hlaváče.
Prof. Hlaváč uvedl, že Evaluační zpráva EUA byl důležitý krok za minulého vedení, nové
vedení doporučilo s touto zprávou pracovat. Jedná se o zprávu od nezávislé mezinárodní
asociace za úplatu, lze se na ni dívat jako na konzultantskou zprávu, je v ní mnoho nových
pohledů.
Rektor prof. Havlíček řekl, že zpráva obsahuje zajímavé postřehy, ale nelze ji brát
dogmaticky, je nutno postupovat bod po bodu, vyjadřovat se k nim kriticky, hodnotit zprávu a
pracovat s ní.
Prof. Bíla připomněl, že část Evaluační zprávy byla zapracována do podkapitoly 9.2.2
Výroční zprávy o činnosti ČVUT za rok 2005.
V diskusi týkající se zřizování nových fakult, systému řízení školy vystoupili doc. Bílek, V.
Vrba, Ing. Zápotocký, prof. Lábus a prof. Fiala.
5

Na závěr prof. Hlaváč připomněl, že Evaluační zpráva nabádá všechny funkcionáře, aby
působili na zákonodárce tak, aby bylo více moci na úrovni školy a méně na úrovni fakult.
Hlasování : 26 – 0 – 2
Usnesení : AS ČVUT projednal plnění doporučení Evaluační zprávy EUA bez připomínek.

10. Projednání Zprávy vedení ČVUT za období 2000 - 2005
Předseda AS ČVUT doc. Konvalinka uvedl, že Zpráva byla vystavena na Inforeku, je
poměrně obsáhlá. Tato zpráva obsahuje data z výročních zpráv, které byly každoročně
schvalovány.
Kvestor Ing. Horáček sdělil, že Zpráva byla tvořena před koncem účetního roku 2005,
neobsahuje přesné údaje za hospodářskou oblast..
Prof. Hlaváč se domnívá, že Zpráva obsahuje málo významně důležitých informací a mohla
být stručnější.
Hlasování : 21– 1 – 5
Usnesení : AS ČVUT projednal Zprávu vedení ČVUT za období 2000 – 2005 bez
připomínek.

11. Informace o změnách Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT
Předseda AS ČVUT doc. Konvalinka předeslal, že Studijní a zkušební řád bude vyvěšen na
Inforeku, budou vystaveny nejdůležitější změny a bude možná diskuse limitovaná datem, kdy
bude třeba dokument schválit.
Prorektorka pro studium doc. Kohoutková, jako zástupce předkladatele, uvedla, že se vedení
ČVUT rozhodlo předložit nový Studijní a zkušební řád vzhledem k tomu, že změn je mnoho.
Změny byly vyvolány novelou vysokoškolského zákona a byly zrušeny studijní a zkušební
řády jednotlivých fakult. Na úrovni fakult proběhla diskuse a byly zapracovány připomínky
odboru vědy a výzkumu RČVUT, který má na starosti doktorská studia.
Doc. Kohoutková sdělila, že téměř každý odstavec a článek prošel úpravou – buď formální,
jazykovou nebo změnou v důsledku novely vysokoškolského zákona. Doc. Kohoutková se
zmínila o článku 18 Kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, kde je novinkou
tabulka s kredity pro bakalářské a magisterské studijní programy, dále o článku 39
Zveřejňování závěrečných prací, který je v Studijním a zkušebním řádu nově a týká se
povinnosti zveřejňovat disertační, diplomové a bakalářské práce, u kterých proběhla
obhajoba, prostřednictvím databáze na webových stránkách. Doc. Kohoutková informovala,
že proběhla také konzultace s právním odborem, aby jednotlivé články Studijního a
zkušebního řádu nebyly v rozporu s jinými zákony. Na závěr svého vystoupení vyzvala
akademické pracovníky a studenty k diskusi k novému řádu.
Předseda AS ČVUT doc. Konvalinka na začátku diskuse požádal senátory o zasílání
připomínek přímo tvůrcům předlohy Studijního a zkušebního řádu.
V.Vrba otevřel otázku certifikace vzhledem k tomu, že kreditový systém ČVUT je
kompatibilní s ECTS, a otázku povinnosti zveřejňování závěrečných prací.
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Rektor prof. Havlíček uvedl, že je záležitostí delší diskuse, jaký klasifikační systém bude
v budoucnu na ČVUT používán. Dále informoval, že k povinnosti zveřejňovat závěrečné
práce probíhá diskuse i na zasedáních České konference rektorů. Rektor řekl, že je nutno
článek 39 doplnit větou, která ukládá povinnost studentům dodat kvalifikační práce
elektronicky ve formátu pdf.
K otázce klasifikačního systému v diskusi dále vystoupili prof. Lábus, doc. Konvalinka,
rektor prof. Havlíček a prof. Haasz.
K otázce povinnosti zveřejňování závěrečných prací vznesli dotazy doc. Sodomka a doc.
Bílek.
Prof. Lábus vystoupil s námitkou k článku 10 odst. 3b) týkající se forem organizované výuky
a doc. Konvalinka ho požádal o vypracování nové formulace a její zaslání tvůrcům Studijního
a zkušebního řádu. Na závěr doc. Konvalinka připomněl, že diskuse k Studijnímu a
zkušebnímu řádu je stále otevřená.

12. Informace o přípravě Pravidel hospodaření ČVUT
Informace o přípravě Pravidel hospodaření ČVUT přednesl za předkladatele kvestor Ing.
Horáček. Změna pravidel byla vyvolána změnou vysokoškolského zákona a byla provedena
úprava jen těch bodů, kterých se změna zákona týká, ostatní body pravidel byly ponechány
beze změn.
Kvestor uvedl, že pravidla hospodaření byla projednávána vedením školy, k pravidlům
obdržel také připomínky z hospodářské komise. Část připomínek se týkala nejasných
formulací v čl. 1 a čl. 4. Ve spolupráci s předsedou legislativní komise AS doc. Bílkem byly
nejasné formulace opraveny.
Závažnější připomínky hospodářské komise se týkaly možností použití prostředků sociálního
fondu. Kvestor sdělil, že na výjezdním zasedání Kolegia bylo doporučeno dát do pravidel
pouze obecné formulace použití prostředků sociální fondu, a to příspěvek zaměstnancům na
penzijní připojištění, účelové příspěvky zaměstnancům a příspěvky na vybavení ke zlepšení
pracovních podmínek. Konkrétní způsob a podmínky čerpání sociálního fondu doporučuje
vedení řešit dalšími konkrétními předpisy.
Další připomínky hospodářské komise se týkaly v čl. 5 data stanovení procentní výše
příspěvku pro běžný rok, zdrojů tvorby příspěvku a převodů mezi fondy.
Prof. Haasz v diskusi vysvětlil důvody požadavku stanovení procentní výše příspěvku pro
běžný rok nejpozději do 30.11.
V diskusi k časovému omezení převodů mezi fondy vystoupili doc. Bílek a Ing. Zápotocký, a
podpořili návrh kvestora tyto převody časově neomezovat.
Rektor upřesnil procentní výši příspěvku do sociálního fondu schválenou vedením školy pro
letošní rok.
Doc. Konvalinka ukončil diskusi s tím, že vedení zapracuje připomínky do Pravidel a předloží
je znovu hospodářské a legislativní komisi AS ČVUT.
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13. Různé
a) Informace o TIC
Stručné představení Technologického inovačního centra (TIC) přednesl jeho ředitel RNDr.
Press.
TIC plní v současné době tři základní úkoly - provozuje Vědecký inkubátor, provádí
komplexní poradenství o českých a evropských programech a provádí ochranu duševního
vlastnictví. TIC by mohl rozšířit svoji činnost o Vědecký park a Technologický transfer
směrem k velkým firmám. Partnery TIC jsou státní a komerční instituce, TIC je členem
evropské sítě Podnikatelských a inovačních center EBN, členem Společnosti
vědeckotechnických parků ČR, Hospodářské komory hlavního města Prahy. Perspektivu vidí
RNDr. Press v technologických transferech do jihovýchodní Asie. RNDr. Press dále
informoval o hlavních finančních zdrojích TIC a nastínil nové směry TIC.
b) Informace o jednotném systému správy a sdílení dokumentů – Enterprise
Content Management
Informace podal Ing. Zápotocký.
c) Informace o výběrovém řízení a jmenování zástupců AS ČVUT v komisích pro
VŘ
Předseda AS ČVUT informoval, že bylo předsednictvo AS požádáno vedením školy
delegovat své zástupce do komisí pro výběrová řízení. Do komise výběrového řízení na
ředitele Výzkumného a vývojového pracoviště Ericsson Vodafone navrhuje předsednictvo AS
ČVUT prof. Hlaváče. K Výzkumnému a vývojovému pracovišti podal doplňující informace
rektor. Do komise výběrového řízení na tajemníka Kloknerova ústavu navrhuje předsednictvo
doc. Semráda a jako náhradníka Ing. Vokáče.
Jmenovaní s návrhy souhlasili a byli hlasováním zvoleni do komisí.
Hlasování: 23 – 0 – 4
d) Různé
Ing. Dobiáš vyjádřil nespokojenost s tím, že nebyly do směrnice kvestora o sociálních
stipendiích zahrnuty připomínky AS a studenti nejsou dostatečně informováni.
Kvestor uvedl, že připomínky byly zapracovány, směrnice funguje, je spíše technickou a
metodickou podporou pro pracovníky studijních oddělení, není přímo určená pro studenty.
O problémech nevěděl.
M. Lejsková podala informace z Rady SÚZ týkající se úpravy kolejného pro příští
akademický rok a doporučuje na mimořádném zasedání AS ČVUT 17. 5. 2006 projednat a
schválit scénář ubytování a ceny kolejného.
Doc. Konvalinka informoval senátory, že zaslal za předsednictvo AS ČVUT Ing. Gerndtovi
děkovný dopis za dlouholetou činnost v AS ČVUT a popřál mu hodně zdraví.
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Studenti, organizátoři akce, podali informace o připravované akci Dej Více Technice, která se
uskuteční 7. - 8. 5. na Dejvické ulici. Cílem akce je prezentace jednotlivých fakult zábavnou a
interaktivní formou při příležitosti 300. let výročí založení ČVUT, součástí programu bude
mnoho soutěží a atrakcí pro malé i velké, kulturní program. Mediálním partnerem bude Radio
Wove, generálním partnerem Pragoprojekt a hlavními partnery KB a Accenture.
Prof. Hlaváč se dotázal, proč byl vybrán termín volných dnů.
Předseda AS ČVUT doc. Konvalinka zasedání AS ČVUT ukončil, poděkoval za účast a
zopakoval program mimořádného zasedání dne 17.5. 2006

23. mimořádné zasedání AS ČVUT se bude konat 17.5.2006 v 8,00 hod. ve velké zasedací
síni RČVUT.

Zapsal: Ing.Milada Koucká
Upravil a z audiozáznamu editoval:
předseda AS ČVUT
Doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
předseda AS ČVUT
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