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Zápis 

z 20. řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne 18. listopadu 2009 

ve velké zasedací  místnosti RČVUT  
 

  

1. Schválení programu 20. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

2. Kontrola a schválení zápisu ze 19.  zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

3. Schválení úpravy Statutu ČVUT v Praze – slibu studenta  (3/4 senátorů) 

4. Schválení úpravy Statutu ČVUT FS (3/4 senátorů) 

5. Schválení Organizačního řádu ČVUT FS (3/4 senátorů) 

6. Schválení Statutu medailí ČVUT FS (3/4 senátorů) 

7. Schválení  Organizačního řádu ČVUT FD (3/4 senátorů) 

8. Schválení Zásad interní grantové soutěže ČVUT (2/3 senátorů) 

9. Schválení Podmínek přijímacího řízení do Mgr. programu ČVUT MÚVS (2/3 senátorů) 

10. Schválení Podmínek přijímacího řízení do Bc. programu ČVUT MÚVS (2/3 senátorů) 

11. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí darovací – pozemky Telč (2/3 senátorů) 

12. Projednání rozpočtového opatření (2/3 senátorů) 

13. Projednání Harmonogramu akademického roku 2010/11 (2/3 senátorů) 

14. Projednání návrhu projektu VaVPI - CVUM (2/3 senátorů) 

15. Různé 

a) Informace o přípravě reorganizace RČVUT a volba zástupce AS ČVUT 
v pracovní skupině rektora pro reorganizaci (2/3 senátorů) (rektor) 

b) Informace o výsledku VŘ na místo ředitele TIC ČVUT (rektor) 

c) Problematika cen kolejného a nedostatky ve stravování (Zmrzlík, K říha) 

d) Informace o multilicenci Mathematica (Kříha, rektor) 

e) Informace o reprezentaci rektora na promocích FELu (Kříha, rektor) 

f) Informace o elektronické přihlášce (Kříha) 

g) Ostatní  

 
Přítomni : Doc. Ing. Bílek Jan, CSc.(F3), Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Ing. Dudíková 
Michaela (KÚ), Prof. Ing. Fiala Pavel, CSc.(F4), Ing. Gruber Jan (F4), Prof. Ing. Haasz 
Vladimír, CSc. (F3),  Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Ing. Hromek Vladimír (F2), Doc. Ing. 
Chadzitaskos Goce, CSc. (F4),  Ing. Jirků Jonáš (F6), Karal David (F4), Ing. Kašpar Jan (F7),  
Ing. Bc.  Kočárková Dagmar (F6), Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. MUDr. Kříha 
Vítězslav, Ph.D. (F3),  Prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), 
Ing. arch. Paroubek Jan (F5), Doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. 
(ÚTVS),  Doc. PhDr. Semrád Jiří, CSc. (MÚVS), Doc. Ing. Sodomka Jaromír, CSc. (F6),  Ing. 
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Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Doc. Ing. Štemberk Petr, PhD. (F1), Prof. Ing. Uhlíř Ivan, DrSc.(F2), 
Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Ing. Žídek Libor (F6). 
 
Omluveni z jednání:  Ing. Babánková Jaroslava (F5), Bc. Hofmanová Lucie, DiS. (F7), Ing. 
Lysák Pavel (F2), Ing. M.Sc. Kutílek Patrik Ph.D. (F7),  Bc. Martinka Tomáš (F7), Mašín Jiří 
(F6), Molnárová Jitka (F5), Ing. Pernicová Radka (F1), Procházková Eva (F1), Prof. Ing. 
Valášek Michael, DrSc. (F2). 
 
 Neomluveni z jednání: Bc.  Filingerová Miroslava (F3), Ing. Kašpar Jaromír (F3)   
 
Hosté:  rektor Havlíček, kvestor Pětioký, prorektor Musílek, prorektorka Kohoutková, prorektor 
Kuba, prorektor Pavlík, děkan Hrdlička, ředitel SÚZ Zmrzlík, Ing. Bohumil Mareš, PhD. (v.z. 
Prof. Macka, FS), Adéla Chrastinová. 
 
 

1. Schválení programu 20. zasedání AS ČVUT 
Předseda AS prof. Konvalinka seznámil členy AS s programem 20. zasedání AS ČVUT. 
 
Hlasování:  27 – 0 - 0 
Usnesení:  AS ČVUT schválil program 20. zasedání AS ČVUT. 
 

2. Kontrola a schválení zápisu ze 19. zasedání AS ČVUT 
Předseda AS prof. Konvalinka sdělil, že zápis je velmi stručný, je tvořen pouze informací o 
směně pozemků mezi MHM Praha a ČVUT. Bude hlasován na příštím zasedání AS ČVUT. 
 

3. Schválení úpravy Statutu ČVUT v Praze – slibu studenta   

Rektor seznamuje s nutností doplnění slibů studenta a habilitanta ve Statutu ČVUT o ženský rod. 
Předseda legislativní komise doc. Bílek doporučuje materiál v předloženém znění schválit. 
Materiál byl projednán. Z důvodu nedostatečné účasti byl odložen na další zasedání.  

Diskuze Dr. Kříha, rektor. 

Předseda AS prof. Konvalinka žádá rektora o vyjádření k mandátu studenta Mašína. Rektor 
seznámil přítomné s připravovanou odpovědí pedagogického oddělení RČVUT, která potvrzuje 
rozhodnutí děkana FD. Rektor konstatoval, že rozhodnutí čeká na podpis prorektorky 
Kohoutkové.  
 

4. Schválení úpravy Statutu ČVUT FS 

Děkan Hrdlička informuje o novém znění Statutu FS. Předseda legislativní komise doc. Bílek 
seznamuje s třemi formálními problémy v předloženém materiálu, které opravil, náležitosti 
předkládaných dokumentů jsou tedy splněny. Materiál byl projednán. Z důvodu nedostatečné 
účasti byl odložen na další zasedání. 
 

5. Schválení Organizačního řádu ČVUT FS 

Organizační řád FS byl projednán. Z důvodu nedostatečné účasti byl odložen na další zasedání. 
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6. Schválení Statutu medailí ČVUT FS 

Materiál byl projednán. Z důvodu nedostatečné účasti byl odložen na další zasedání. 

 

7. Schválení  Organizačního řádu ČVUT FD 

Předseda LK doc. Bílek informuje o materiálu FD, k předloženému materiálu nejsou 
připomínky. Ing. Kočárková uvedla za předkladatele, že materiál je projednáván v souvislosti 
s rozvojem fakulty, s rozvojem nového oboru a s tím spojeným vznikem nového ústavu. Dr. 
Kříha v diskuzi upozorňuje na problém starého a nového kódování. AS FD se již tímto 
problémem (dle sdělení Ing. Kočárkové) zabýval. Materiál byl projednán. Z důvodu 
nedostatečné účasti byl odložen na další zasedání. 

 

8. Schválení Zásad studentské grantové soutěže ČVUT 

Předložený materiál uvedl prorektor Musílek. Informoval, že do materiálu byly zahrnuty drobné 
úpravy – připomínky formálního charakteru od HK AS ČVUT. Dle jeho sdělení na VR ČVUT 
v diskuzi k materiálu vystoupil prof. Hlaváč (FEL). Do materiálu nebyly zahrnuty 3 připomínky 
LK. Zásady SGS budou vyvěšeny na webové stránky ČVUT. 

Diskuze: doc. Chadzitaskos, děkan Hrdlička, rektor, pror. Musílek, doc. Chadzitaskos, doc. 
Bílek, předseda AS, prof. Nožička, pror. Musílek, prof. Fiala. 

Na prosincovém zasedání budou předloženy k projednání upřesňující podmínky SGS. Předseda 
AS se dotazuje na současnou studentskou grantovou soutěž. Pror. Musílek informuje o nutnosti 
změny názvu současné SGS, aby nedocházelo k záměně. 
 
Hlasování:  27 - 0 - 0 
Usnesení: AS ČVUT schválil zásady SGS ČVUT. 
 

9. Schválení Podmínek přijímacího řízení do Mgr.programu ČVUT MÚVS  

10. Schválení Podmínek přijímacího řízení do Bc..programu ČVUT MÚVS  

Předseda AS prof. Konvalinka navrhuje společné projednání bodu 9. a 10. Ředitel MÚVS prof. 
Kučera poskytnul aktualizované materiály, které každoročně schvaluje AS ČVUT. Doc. Semrád 
uvedl, že pedagogická komise předkládané materiály projednala. Dr. Kříha v diskuzi upozorňuje 
na organizační pokyny, které neschvalujeme, ale jsou přílohou materiálu. Prof. Uhlíř upozorňuje 
na otázku elektronické přihlášky, kterou je podle materiálu možné podávat pouze z ČR a SR. 
Diskuze: předseda AS, doc. Semrád, prof. Uhlíř, doc. Demel, Dr. Kříha. Závěrem projednání 
materiálů je konstatováno, že Organizační pokyny nejsou součástí schvalovaných materiálů. 

 
Hlasování: 27 - 0 – 0 
Hlasování: 27 - 0 – 0 
 
Usnesení: AS ČVUT schválil podmínky přijímacího řízení do Mgr.programu ČVUT MÚVS po 
vypuštění věty o elektronickém přihlašování, které je podmíněno trvalým bydlištěm na území 
ČR a SR. 
Usnesení: AS ČVUT schválil podmínky přijímacího řízení do Bc.programu ČVUT MÚVS po 
vypuštění věty o elektronickém přihlašování, které je podmíněno trvalým bydlištěm na území 
ČR a SR. 
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11. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí darovací – pozemky Telč 

Prorektor Pavlík uvedl k předkládanému materiálu, že existuje memorandum vzniklé na základě 
jednání Kraje Vysočina, ČVUT v Praze, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a 
MU v Brně. Dohoda o budoucí smlouvě darovací je ve smyslu této deklarace a je třeba ji uzavřít, 
aby bylo možné zažádat o dotaci ze strukturálních fondů. Smlouvu bude následně projednávat 
Správní rada ČVUT. V diskuzi zazněla připomínka doc. Demela ohledně odlišného označení 
stran v návrhu smlouvy – budoucí dárce/obdarovaný, budoucí prodávající/kupující. Je třeba 
opravit. Pror. Pavlík souhlasí s návrhem a úpravou. 

 
Hlasování:  27 – 0 - 0 
Usnesení: AS ČVUT  souhlasně projednal Smlouvu o smlouvě budoucí darovací – pozemky 
Telč. 

 

12. Projednání rozpočtového opatření 

Rektor žádá o projednání rozpočtového opatření, tj. převedení finančních prostředků určených na 
podporu projektu VaVPI na revitalizaci a dostavbu FBMI  ve výši 3 mil. 250 tis. Kč (projekt 
nebyl získán) na podporu Univerzitního centra energeticky efektivních budov. Finanční 
prostředky budou použity na úhradu za zpracování projektu a dokumentace potřebné pro 
stavební povolení, protože tento projekt byl doporučen MŠMT k dopracování k stavebnímu 
povolení a je podáván v rámci tzv. třetí výzvy (de facto byl podán 15.11.2009). Jde o finanční 
prostředky, které jsou součástí účelové rezervy rektora a jsou vázány na podporu výše 
uvedeného projektu VaVPI na revitalizaci a dostavbu FBMI. 

 
Hlasování:  27 – 0 – 0 
Usnesení: AS ČVUT  souhlasně projednal návrh rozpočtového opatření 

Rektor žádá o projednání rozpočtového opatření určeného k převedení nevyčerpaných finančních 
prostředků cca 1 mil. Kč, určených na programy Erasmus (příspěvky studentům) do fondu 
účelově určených prostředků. Jejich následné použití bude v dalším období stejné.  

 
Hlasování:  27 – 0 – 0 
Usnesení: AS ČVUT  souhlasně projednal návrh rozpočtového opatření 
 

13. Projednání Harmonogramu akademického roku 2010/11 

Prorektorka Kohoutková seznámila přítomné s návrhem Harmonogramu AR 2010/11. K tomuto 
návrhu proběhla rozsáhlá diskuze: prof. Nožička (problém blokové výuky), prof. Uhlíř (zpětná 
vazba a vyhodnocení minulého Harmonogramu AR), Ing. Hromek (připomínky na FS 
k Harmonogramu), prof. Haasz (námitky od studentů, redukce počtu hodin rektorským volnem), 
doc. Bílek (dotaz na konání SZZ pouze v červnu či červenci), doc. Chadzitaskos (konzultační 
dny, náhradní výuka), doc. Demel (nepoměr mezi konzultačními dny a dny, kdy odpadá výuka), 
rektor (koordinace rektorského dne v LS, rektorské volno (1/2 dne) v ZS), Jirků (studenti se 
vyslovili proti zkrácení), rektor (nepodporuje krácení, stanovisko děkanů je odlišné), Ing. 
Hromek, Ing. arch. Hainc (krácením se celkově přichází o 1 semestr), Jirků (realitou je přesun 
výuky do konzultačních dnů), Ing. Hromek, doc. Demel (doporučuje prodloužení výuky i po 
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dobu konzultačních dní, dále doporučuje schválení materiálu až na příštím zasedání). Doc. 
Semrád sděluje, že pedagogická komise nejednala o Harmonogramu AR, byl přítomen na poradě 
proděkanů, ze které vyplynulo, že proděkani s materiálem souhlasí bez zásadních připomínek. 
Pror. Kohoutková uvádí, že účelem bylo usnadnit organizaci výuky v přechodu mezi 
bakalářským a magisterským studijním programem. Doc. Demel připomíná, že minule byl 
materiál nedostatečně diskutován a navrhuje, aby nedostatky byly diskutovány nyní. Jirků 
souhlasí s doc. Demelem. Připomínky Dr. Kříha, prof. Nožička. Pror. Kohoutková upozorňuje na 
to, že neschválením harmonogramu nesplníme zákonnou lhůtu pro přijímací řízení a zkoušky. 
Prof. Haasz žádá o informaci, z čeho tato skutečnost vyplývá, žádá o uvedení zákonného 
předpisu. Projednávání tohoto bodu je přerušeno, kvůli konkretizaci zákonného opatření pror. 
Kohoutkovou. 

 

14. Projednání návrhu projektu VaVPI – CVUM  

Za omluveného prof. Macka uvádí návrh projektu Ing. Bohumil Mareš, PhD. V současné době je 
součástí FS Výzkumné centrum spalovacích motorů J. Brožka. Cílem předkládaného projektu je 
vytvořit pracoviště Centrum vozidel udržitelné mobility, které by navázalo na práci VC 
spalovacích motorů J. Brožka a prohloubilo výzkum v této oblasti o nové technologie a přechod 
výsledků do praxe. Dotaci na vybudování získá VTP Roztoky. Do projektu je zapojeno čtyřicet 
pracovníků FS a FEL. Finanční náklady inv. části  170 mil. Kč bez DPH, celkem asi 213 mil. Kč 
+ DPH. Ing. Hromek žádá o zpřístupnění prezentace pro členy AS ČVUT. Doc. Bílek klade 
dotaz na nutnost finanční podpory ze strany školy. Z následné diskuze (rektor, prof. Fiala, doc. 
Chadzitaskos) vyplývá, že MŠMT pro právě vyhlášenou výzvu pro další kolo pozměnilo 
formuláře a je třeba návrh projektu podpořit vyjádřením Správní rady, podmíněné projednáním 
v AS ČVUT. Dále se uvádí, že výsledky výzkumu pracoviště budou patřit FS, ne VTP Roztoky. 
Závěrem, že Centrum bude organizační součástí FS a ta za něj přebere dle sdělení děkana 
veškeré závazky. 

 
Hlasování:  26 – 0 – 1 
Usnesení: AS ČVUT  souhlasně projednal návrh projektu Centra vozidel udržitelné mobility. 

 

15. Různé 

 a) Informace o přípravě reorganizace RČVUT a volba zástupce AS ČVUT 
v pracovní skupině rektora pro reorganizaci 

Informaci podal AS ČVUT rektor. Jmenuje pracovní skupinu, která bude řešit 
reorganizaci RČVUT. Předsedou bude děkan Moos (FD), členem děkan Bittnar (FSv), 
děkan Rosina (FBMI), proděkan Vojtek (FS), tajemník Vrána (FJFI), prof. Ripka (FEL), 
za rektorát vedoucí odboru ekonomického řízení a controllingu Ing. Voříšková. Předseda 
AS připomněl rektorův slib zásadní reorganizace RČVUT, předsednictvo AS na své 
poradě nominovalo prof. Valáška (předsedu komise KRaV) za zaměstnance a Ing. 
Hromka (místopředsedu AS) za studentskou část. Diskuze doc. Demel (preferoval by 
cestu úspor), doc.Sodomka (upozorňuje, že v pracovní skupině chybí zástupce FA). 
Předsedou volební komise byl zvolen doc. Bílek a členem prof. Haasz. 

 
 Hlasování:  25 – 0 – 2 
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 Při hlasování se vrátila pror. Kohoutková a následně došlo k dalšímu projednávání bodu 
č. 13. Pror. Kohoutková uvedla, že se domnívá, jde o §49 vysokoškolského zákona, čl. 4 
vyhlášení přijímacího řízení. Prof. Haasz se nedomnívá, že podle vysokoškolského 
zákona má schválení harmonogramu přímou souvislost s přijímacím řízením. Doc. Demel 
schválení harmonogramu není podmínkou vyhlášení přijímacího řízení. Další diskuze 
Karal, Jirků, doc. Demel, Dr. Kříha, pror. Kohoutková, Ing. Hromek. Doc. Demel  - 
protinávrh – odložit schvalování na příští zasedání AS. 
 

 Hlasování:  23 – 0 – 4 
 
Předseda AS požádá předsedy jednotlivých fakultních senátů o zaslání stanoviska 
k Harmonogramu.  Karal žádost na paní prorektorku o včasnější předložení materiálu. 
 

 Ad a) Volba zástupce AS ČVUT v pracovní skupině rektora pro reorganizaci 

 Doc. Bílek informuje, že bylo rozdáno 27 lístků 

 
 Hlasování prof. Valášek :  26 – 0 – 1 
 Hlasování Ing. Hromek :  21 – 5 – 1 

 Usnesení: AS ČVUT  navrhuje za členy pracovní skupiny rektora pro reorganizaci 
RČVUT prof. Valáška a Ing. Hromka 
 
b) Informace o výsledku VŘ na místo ředitele TIC ČVUT 
Rektor senát seznámil s výsledkem výběrového řízení na obsazení místa ředitele TIC 
ČVUT. Přihlásilo se 8 uchazečů, ze kterých komise vybrala 3, kteří splnili podmínky 
výběrového řízení a stanovila pořadí. První místo obsadil Ing. Burčík, vedoucí Centra pro 
spolupráci s průmyslem FEL. Od 1.12.2009 je na dobu jednoho roku jmenován ředitelem 
TIC. Diskuze – prof. Fiala dotaz na bývalého ředitele dr. Presse. Kvestor sdělil, že ČVUT 
předložilo soudu požadovanou dokumentaci ohledně pracovního poměru. Pror. Kuba 
zdůraznil, že podmínky konkurzního řízení byly přísné, aby byl vybrán dobrý kandidát. 
Dr. Kříha měl dotaz, zda Ing. Burčík zůstane vedoucím Centra pro spolupráci 
s průmyslem na FELu. Rektor odpověděl, že Ing. Burčík se po dohodě s děkanem 
Šimákem stane ředitelem TICu na plný úvazek. 

c) Problematika cen kolejného a nedostatky ve stravování  

Předseda AS informoval o pozvánce AS ČVUT na diskuzi ohledně cen kolejného a 
nedostatků ve stravování. Mgr. Vymětalová doplňuje, že pozvánku nedostala. Z diskuze 
vyplývá, že pozvánku dostal předseda AS jako člen vedení ČVUT, pozvánku dostali 
členové studentské části AS ČVUT. Ředitel Zmrzlík uvádí, že SÚZ nejsou jen koleje a 
menzy a že SÚZ je pod tlakem krize. Menzy byly vždy ve ztrátě. Ubytování přes léto 
nyní neumožňuje vytvořit rezervu, která tyto ztráty pokrývá. K ubytování uvádí, že 
v letošním roce nedošlo ke zdražování (v červnu). Výhled do příštího roku - je třeba 
zdražit o cca 5% v lednu 2010. Pror. Kuba může informovat o jednáních – dohoda se SU, 
která souhlasí se zdražením od 1. ledna o 6,4% (prakticky to bude o 5,4%). Nebude se 
zdražovat kolejné v kolejích Bubeneč, Podolí. Ředitel Zmrzlík zdůrazňuje, že SÚZ 
podporuje studenty, SU, ples a zajištění počítačových sítí na kolejích. K otázce 
stravování ředitel Zmrzlík uvádí, že u všech hotelových řetězců je stravování prodělečné, 
dotuje se z pronájmu. Nejsme levní, pro studenty bude ale vytvořeno jedno 100 g jídlo do 
30 Kč. Zdražovat příští rok nebudeme. Masarykova kolej vykazuje ztrátu 4 mil. Kč. Na 
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Gastroúseku a na úseku ubytování 1 mil. Kč. Diskuze Dr. Kříha se omluvil řediteli 
Zmrzlíkovi za emailovou diskuzi ohledně stravování v Masarykově koleji, omluvu 
adresoval i pracovnici MK. Ing. Gruber podpořil ředitele Zmrzlíka, existuje nástin 
dohody, o vlastní dohodě ale zatím neví. Ing. Hromek upozorňuje na možnost, že při 
zdražení ubytování budou studenti vyhledávat ubytování mimo koleje, např. Orlík by se 
mohl dostat do cen ubytování přes 4 tis. Kč. Dále sděluje, že SU a studentské kluby 
nejsou oficiální orgány školy, existuje komise pro SÚZ. Ceny v menze odpovídají cenám 
v restauracích, přitom mají nižší vstupy a státní dotaci. Ředitel Zmrzlík se odvolal na to, 
že dosud dochází k odpisování investice na zchlazovanou stravu. Mgr. Vymětalová žádá 
ředitele Zmrzlíka prostřednictvím rektora o zlepšení stavu stravování v Masarykově 
koleji s ohledem na to, že se jedná o veřejnosti přístupné restaurační zařízení. 

Po ukončení projednávaného bodu problematiky cen kolejného a stravování předseda AS 
oslovil prorektorku Kohoutkovou s dotazem na člena AS ČVUT studenta Mašína. 
Prorektorka informuje, že odpověď studentovi je již podepsána a odeslána v předepsané 
lhůtě. 
  

 d) Informace o multilicenci Mathematica 

Dr. Kříha žádá rektora o vyjádření, jak zajistit multilicenci pro FEL, FIT a FSv. Dříve 
hrazeno z grantu dr. Němečka, za 14 dní vyprší multilicence. Rektor oznamuje, že je 
třeba šetřit na multilicencích. Z RP nelze dlouhodobě zajistit financování multilicencí.  

e) Informace o reprezentaci rektora na promocích FELu 

Dr. Kříha žádá o informaci, proč rektor tak málo reprezentuje na promocích FELu. 
Rektor uvádí, že musí absolvovat řadu dalších významných akcí, nelze se tedy účastnit 
všech promocí. Stejně tak prorektoři mají řadu dalších povinností. Předseda AS navrhuje, 
aby na bakalářských promocích byla reprezentace zajištěna ze strany fakulty. Prof. Haasz 
podporuje tento názor.  

f) Informace o elektronické přihlášce 

Dr. Kříha informuje o jednání s řed. Kalikou ohledně elektronické přihlášky. Rektor 
sděluje, že podle ředitele Kaliky je přihláška připravena, problémem zůstává zajištění 
elektronické platby. Řídicí komise VICu řadí elektronickou přihlášku až na 5-7 místo dle 
důležitosti. Jedinou možností je zatím – elektronická platba a ruční spárování, jedná se 
ale o cca 10 tis. plateb. Je třeba řešit v horizontu jednoho roku. Doc. Demel vznesl dotaz 
na rektora, jestli vlastnictví KOSu přešlo na ČVUT. Rektor odpovídá, že dle sdělení 
ředitele Kaliky v podstatě ano. Diskuze prof. Uhlíř, Dr. Kříha. 

 

h) Různé 

Termíny zasedání AS ČVUT v roce 2010: 

20. 1.,  17. 2.,  24. 3.,  21. 4.,  19.5.,  16. 6. 
 

Prof. Haasz upozorňuje, že směrnice kvestora do roku 2007 jsou na webu školy, další 
jsou na Inforeku. Oslovuje rektora s dotazem, zda bylo stanoveno základní stipendium 
pro doktorandy a kde je možné jej nalézt. 
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Předseda AS závěrem poděkoval všem přítomným za účast a upozornil na následující slavnostní 
jednání AS ČVUT, které se bude konat v Masarykově koleji dne 16.12. 2009 ve 13.30 hod. Na 
příští jednání je třeba pozvat zástupce FITu. 
 
Zapsala: V.Vymětalová 
Upravil a z audiozáznamu editoval: 
předseda AS ČVUT 
                     Prof. Ing. Petr Konvalinka,CSc. 
              předseda AS ČVUT  
 
 
 

 
 


