České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 25. zasedání AS ČVUT, 25. 5. 2016

Zápis z 25. jednání Akademického senátu ČVUT
konaného dne 25. 5. 2016
Přítomni: prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1);
doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Jan Matějka (F1); Bc. Mára Michal (F1); doc. Ing. Bauma
Václav, CSc. (F2); prof. Ing. Šika Zbyněk, Ph.D. (F2); prof. Ing. Hrdlička František, CSc. (F2);
Ing. Punčochář Jan (F2); prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3); MUDr. Ing. Kříha
Vítězslav, Ph.D. (F3); RNDr. Olšák Petr (F3); doc. Ing. Kálal Milan, CSc. (F4); Ing. Průša
Petr, Ph.D. (F4); Mgr. Ing. Jex Michal (F4); Ing. Šefl Martin (F4); doc. Ing. arch. Kohout Michal
(F5); Ing. arch. Matějovská Dana (F5); Ing. Brumovský Martin (F6); Ing. Mgr. Feit Jan (F6);
Ing. Doktor Tomáš (F6); Ing. Kašpar Jan (F7); Mgr. Vymětalová Veronika (F7); Mgr. Böhm
Pavel (F7); Ing. Halaška Ivan (F8); doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D. (F8); Ing. Muzikář Zdeněk, CSc.
(F8);
Bc.
Hrončok
Miroslav
(F8);
Bc. Smrž
Josef
(F8);
Ing.
Andres
Pavel, Ph.D., ING.PAED.IGIP (MÚVS); PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS); Ing. Šimůnek
Ivo, CSc. (KÚ); Němcová Kateřina (MÚVS)

Omluveni: Ing. Volech Jiří (F2); doc. Ing. Richter Ivan, Dr. (F4); Ing. arch. Hlaváček
Dalibor, Ph.D. (F5); Ing. arch. Janíková Barbora (F5); Ing. Bc. Kočárková Dagmar, PhD. (F6);
Mgr. Hon Zdeněk, Ph.D. (F7); Pokorný Tomáš (F7); Novotný Zbyněk (MÚVS)

Neomluveni: Bc. Malý Jan (F3); Bc. Michal Švácha (F3); Ing. Vaniš Miroslav (F6)
Hosté: prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc.; Ing. Pelikán Tomáš; prof. Ing. Tvrdík Pavel, CSc.; Jirků
Jonáš; Novotný Josef; Ing. Kupec Tomáš; Ing. Svoboda Josef, Ph.D.; prof. Ing. Kohoutková
Alena, CSc.; doc. Ing. Chyský Jan, CSc.; RNDr. Čermák Igor, CSc.; Halenka Michal; Mgr.
Příbramský Stanislav; Mgr. Kos Lukáš, MBA; Šebák Josef (FIT); Bc. Jeřábek Stanislav (FIT);
Valach Pavel; Bláhová Ilona Ali (FEL); prof. Ing. Škvor Zbyněk, CSc.; Žebrakovský

Program:
1. Schválení programu 25. zasedání AS ČVUT
2. Schválení zápisu z 24. Zasedání AS
3. Projednání zprávy o hospodaření nefakultních součástí ČVUT v r. 2015
4. Schválení rozpočtu ČVUT pro r. 2016
5. Projednání příkazu rektora pro užití GMI
6. Změna Statutu ČVUT: příloha 6 – znak ČVUT, změna článku 17, odst. 10
7. Projednání závěrečné zprávy Hodnocení IP – 2015
8. Úprava upřesňujících pokynů SGS ČVUT
9. Řád doktorského studia FIT ČVUT
10. Změny Statutu FIT ČVUT
11. Informace týkající se základní školy Lvíčata
12. Informace o stavu jednání vedení ČVUT s SU ČVUT týkající se přípravy nové smlouvy
13. Volba volební komise a vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu studentů
Fakulty informačních technologií
14. Různé
a. Informace rektora
b. Iniciativa AS LF Univerzity Palackého v Olomouci ve věci státního svátku 17.
listopadu
c. Různé
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1. Schválení programu 25. zasedání AS ČVUT
P. Olšák navrhl změnu programu spočívající v předřazení bodů, o kterých je třeba hlasovat.
Usnesení 25-01: Akademický senát ČVUT schvaluje program 25. zasedání AS ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 31.
Hlasování: 30-0-1. Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z 24. zasedání AS ČVUT
Všechny připomínky, které byly zaslány, byly zapracovány do finální verze zápisu. Tato
verze byla vystavena na Inforeku.
Usnesení 25-02: Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 24. zasedání AS ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 31.
Hlasování: 29-0-2. Usnesení bylo přijato.

3. Projednání zprávy o hospodaření nefakultních součástí ČVUT v r. 2015
Rektor ČVUT, P. Konvalinka, představil zprávu o hospodaření nefakultních součástí
ČVUT. Kvestor, T. Pelikán, informoval AS ČVUT o postupu při vytváření zpráv
jednotlivých součástí. Upozornil na to, že u VIC a ČTN došlo díky změně metodiky vůči
roku 2013 k zápornému výsledku, neboť se jich týká mimonormativní financování a tyto
prostředky jsou evidovány jinde. Do měsíce budou tyto tabulky doplněny i o čerpání
mimonormativních prostředků.
Z. Bittnar informoval, že Hospodářská komise nemá připomínky. J. Janoušek upozornil,
že někteří členové senátu (a také členové HK) se o termínu schůze HK nedozvěděli včas.
Z. Bittnar to omluvil technickými problémy a konstatoval, že pozvánka byla do konference
senátu zaslána dvakrát.
Usnesení 25-03: Akademický senát ČVUT projednal zprávu o hospodaření součástí
ČVUT v r. 2015
Počet osob s hlasovacím právem: 33.
Hlasování: 30-0-3. Usnesení bylo přijato.

4. Schválení rozpočtu ČVUT pro r. 2016
V. Haasz informoval, že na schůzi HK upozornil na nesrovnalosti v tabulkách rozpočtu a
FRIMu u některých součástí a dále v tabulce rozpočet se objevily položky nad rámec
rozpisu. Pan kvestor toto upravil a poslední verze, která byla předložena, již tyto rozpory
neobsahuje.
Kvestor představil rozpočet i s jeho změnami ve verzi 4. Veškeré změny oproti předchozí
verzi jsou v dokumentu vystaveném na Inforeku vyznačeny. Ve fondu Škola již není
uveden příspěvek na opravy Technické menzy, který již v minulosti byl převeden na SÚZ.
Z. Bittnar potvrdil, že výhrady HK byly ve verzi 4 opraveny a další připomínky HK nemá.
V následné diskuzi F. Hrdlička konstatoval, že všechny FRIMy nedávají dohromady
prostředky potřebné k dofinancování výstavby budovy ČVUT-CIIRC a dále
k dofinancování podávaných projektů. Kvestor informoval o tom, že stejná data již
projednávalo kolegium. Na kolegiu bylo téma pokrytí prostředků potřebných
k dofinancování výstavby budovy ČVUT-CIIRC otevřeno. Jako jedno z možných řešení
je úvěr, který by musel AS ČVUT schválit. V. Haasz informoval, že na kolegiu padla i
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možnost půjčky od fakult společně s kalendářem splácení a rozdělování těchto prostředků.
Z. Hrdlička požádal vedení o zvážení obou možností včetně toho, z jakých prostředků bude
možné tento úvěr splácet.
J. Janoušek se zeptal, zda kolegium rozpočet schválilo. P. Tvrdík informoval senát, že
Kolegium se dohodlo na tom, že vedení představí na dalším zasedání možnosti řešení
situace. Na další dotaz rektor potvrdil, že na jednání kolegia byli přítomni i ředitelé
součástí. Dále rektor na jeden z položených dotazů konstatoval, že i když fond Škola
vykazuje k 31.12.2016 záporný stav, jako celek rozpočet ČVUT není minusový. To, co je
třeba financovat ve stavební činnosti, bude ČVUT financovat z dalších prostředků.
Poté F. Hrdlička navrhl neschvalovat rozpočet do doby, kdy senát bude mít i v této oblasti
více informací.
T. Pelikán upozornil, že rozpočet zůstane stejný i v případě, že by jej dnes senát neschválil.
Poukázal na to, že jediné, co bude muset vedení řešit je způsob financování. P. Tvrdík
upozornil na možnost prodeje pozemků, které ČVUT nepotřebuje. Rektor informoval, že
prodej pozemků chce vedení uskutečnit v roce 2017.
Z. Bittnar navrhl schválit rozpočet a doplnit doprovodné usnesení týkající se termínu
předložení návrhu, jak budou doplněny prostředky nezbytné k dofinancování výstavby
budovy ČVUT-CIIRC. F. Hrdlička dal protinávrh na neschválení rozpočtu a požadavek na
předložení pokladů pro financování rozpočtu.
V další diskuzi vystoupili: M. Jex, F. Hrdlička, Z. Bittnar, V. Haasz, P. Konvalinka,
T. Pelikán, J. Janoušek. Poté bylo vzneseno několik protinávrhů, o kterých se hlasovalo
v následném pořadí:
4. protinávrh (Usnesení 25-04, 25-04a):
Usnesení 25-04: Akademický senát ČVUT žádá vedení ČVUT o zpracování
materiálu týkající se úhrady záporného zůstatku k 31. 12. 2016 na
FRIM, středisko škola, popř. dalších výdajů v souvislosti c výstavbou
budova ČVUT-CIIRC, který bude přílohou k předloženému
rozpočtu nejpozději do 14. 6. 2016 a kde bude uvedeno:
a) způsob úhrady záporného zůstatku (externí / interní půjčka);
b) splátkový kalendář;
c) v případě interní půjčky způsob rozdělení podílů na součásti.
Počet osob s hlasovacím právem: 33.
Hlasování: 30-0-3. Usnesení bylo přijato.
Usnesení 25-04a: Akademický senát ČVUT neschválil rozpočet ČVUT ve znění
předloženém na jednání AS.
Počet osob s hlasovacím právem: 33.
Hlasování: 6-16-11. Usnesení nebylo přijato.
4. protinávrh jako celek nebyl přijat
3. protinávrh (Usnesení 25-04, 25-04a):
Usnesení 25-04: Akademický senát ČVUT žádá vedení ČVUT o zpracování
materiálu týkající se úhrady záporného zůstatku k 31. 12. 2016 na
FRIM, středisko škola, popř. dalších výdajů v souvislosti c výstavbou
budova ČVUT-CIIRC, který bude přílohou k předloženému
rozpočtu nejpozději do 14. 6. 2016 a kde bude uvedeno:
a) způsob úhrady záporného zůstatku (externí / interní půjčka);
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b) splátkový kalendář;
c) v případě interní půjčky způsob rozdělení podílů na součásti.
Počet osob s hlasovacím právem: 33.
Hlasování: 31-0-2. Usnesení bylo přijato.
Usnesení 25-04a: Akademický senát ČVUT schválil rozpočet ČVUT ve znění
předloženém na jednání AS.
Počet osob s hlasovacím právem: 32.
Hlasování: 17-8-7. Usnesení nebylo přijato.
3. protinávrh jako celek nebyl přijat
2. protinávrh:
Usnesení 25-04: Akademický senát ČVUT schválil rozpočet ČVUT ve znění
předloženém na jednání AS s tím, že žádá vedení ČVUT
o zpracování materiálu týkající se úhrady záporného zůstatku
k 31. 12. 2016 na FRIM, středisko škola, popř. dalších výdajů
v souvislosti c výstavbou budova ČVUT-CIIRC, který bude přílohou
k předloženému rozpočtu nejpozději do 14. 6. 2016 a kde bude
uvedeno:
a) způsob úhrady záporného zůstatku (externí / interní půjčka);
b) splátkový kalendář;
c) v případě interní půjčky způsob rozdělení podílů na součásti.
Počet osob s hlasovacím právem: 33.
Hlasování: 20-8-5. Usnesení nebylo přijato.
1. protinávrh:
Usnesení: 25-04: Akademický senát ČVUT neschválil rozpočet ČVUT ve znění
předloženém na jednání AS s tím, že žádá vedení ČVUT
o zpracování materiálu týkající se úhrady záporného zůstatku
k 31. 12. 2016 na FRIM, středisko škola, popř. dalších výdajů
v souvislosti c výstavbou budova ČVUT-CIIRC, který bude
přílohou k předloženému rozpočtu a kde bude uvedeno:
a) způsob úhrady záporného zůstatku (externí / interní půjčka);
b) splátkový kalendář;
c) v případě interní půjčky způsob rozdělení podílů na součásti.
Počet osob s hlasovacím právem: 33.
Hlasování: 9-17-7. Usnesení nebylo přijato.
Původní návrh:
Usnesení 25-04: Akademický senát ČVUT schválil rozpočet ČVUT ve znění
předloženém na jednání AS.
Počet osob s hlasovacím právem: 33.
Hlasování:15-12-6. Usnesení nebylo přijato.
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Doprovodné usnesení:
Usnesení 25-04a: Akademický senát ČVUT žádá vedení ČVUT o zpracování
materiálu týkající se úhrady záporného zůstatku k 31. 12. 2016 na
FRIM, středisko škola, popř. dalších výdajů v souvislosti c
výstavbou budova ČVUT-CIIRC, který bude přílohou k
předloženému rozpočtu nejpozději do 14. 6. 2016 a kde bude
uvedeno:
a) způsob úhrady záporného zůstatku (externí / interní půjčka);
b) splátkový kalendář;
c) v případě interní půjčky způsob rozdělení podílů na součásti.
Počet osob s hlasovacím právem: 31.
Hlasování: 30-0-1. Usnesení bylo přijato.

5. Projednání příkazu rektora pro užití GMI
P. Olšák informoval, že Legislativní komise a Komise pro GMI respektují samostatnou
působnost rektora při vydávání příkazu rektora. Přesto doporučuje senátu vyjádřit
požadavek na možnost šíření písma Technika pod svobodnou licencí. Také individuální
loga fakult by měla zůstat v rozumné míře zachována.
V následné diskusi děkan Tvrdík konstatoval, že je tímto příkazem rektora překvapen
s tím, že na kolegiu ani grémiu se tento příkaz rektor neprojednával. Rektor odpověděl, že
se k návrhu vyjádřili všichni děkani, všichni pracovníci PR fakult, VIC.
M. Jex se dotázal na problematiku šablon při přenášení mezi různými verzemi a zdali toto
bylo vyřešeno. Poukázal na to, že na Inforeku byl vystaven návod, který je nefunkční.
Rektor odpověděl, že není povinností šablony používat.
P. Olšák navrhl zanést do usnesení, že písmo Technika má být vydáno pod svobodnou
licencí. M. Hrončok žádá doplnění možnosti použití pro loga jednotlivých fakult. P. Andres
navrhl z usnesení vyřadit část o podobách log fakult, neboť by pak GMI neměl smysl.
Protinávrh:
Usnesení 25-06: Akademický senát ČVUT projednal příkaz rektora pro užití GMI
s tím, že doporučuje, aby písmo Technika bylo šířeno pod svobodnou
licencí.
Počet osob s hlasovacím právem: 33.
Hlasování: 18-5-10. Usnesení bylo přijato.

6. Změna Statutu ČVUT: příloha 6 – znak ČVUT, změna článku 17, odst. 1
P. Olšák informoval, že Legislativní komise doporučuje senátu schválit změny Statutu
ČVUT po zapracování těchto připomínek: obraz znaku nesmí být v příloze geometricky
zkreslený, příloha má obsahovat i plnou verzi obou znaku (původního a nového), za slova
„příkaz rektora“ se doplní „který vydává rektor po projednání v AS ČVUT“, vyjasní se,
zda má lev korunu nebo korunku, body článku 2 změnového dokumentu se zařadí do
článku 1 s přesnou lokací na stávající text Statutu ČVUT, aktualizuje se seznam příloh
v článku 41 Statutu.
Rektor odpověděl, že v 99 % se používá konturový lev. Proto nebyla přidána plná verze,
která nikdy součástí statutu nebyla. To potvrdil L. Kos.
P. Olšák dal návrh, aby se o obou změnách (zvýšení počtu dní při přechodu na navazující
magisterské studium u studentů na 120 dní a změny týkající se GMI) hlasovalo odděleně.
Rektor toto odmítl a odvětil, že senátu předložil změnu Statutu jako celek.
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Protinávrh 1:
Usnesení 25-05: Akademický senát ČVUT schválil 5. změny Statutu ČVUT po
doplnění „který vydává rektor po projednání v AS ČVUT.“ za slova
„příkaz rektora“ v článku 38 odst. 2.
Počet osob s hlasovacím právem: 31
Hlasování: 7-5-19. Usnesení nebylo přijato.
Návrh:
Usnesení 25-05: Akademický senát ČVUT schválil 5. změny Statutu ČVUT po
doplnění:
a) příloha 6 – znak ČVUT plné verze znaku ČVUT v původní i
nové variantě;
b) „který vydává rektor po projednání v AS ČVUT.“ za slova
„příkaz rektora“ v článku 38 odst. 2.
Počet osob s hlasovacím právem: 31
Hlasování: 24-2-5. Usnesení bylo přijato.

7. Projednání závěrečné zprávy Hodnocení IP – 2015
Prorektor Chyský představil závěrečnou zprávu hodnotící IP 2015. Průměrné plnění bylo
103,9 %.
J Demel informoval, že Komise pro rozvoj doporučuje souhlasně projednat hodnocení IP
2015 a aktualizovat metodiku IP projektů.
Usnesení 25-07: Akademický senát ČVUT projednal závěrečnou zprávu Hodnocení
IP – 2015 bez připomínek.
Počet osob s hlasovacím právem: 31
Hlasování: 30-0-1. Usnesení bylo přijato.
Usnesení 25-07a: Akademický senát ČVUT doporučuje aktualizovat metodiku pro
řízení IP projektů.
Počet osob s hlasovacím právem: 32
Hlasování: 28-0-4 Usnesení bylo přijato.

8. Úprava upřesňujících pokynů SGS ČVUT
Prorektor Škvor navrhl úpravu upřesňujících pokynů SGS ČVUT vzhledem k nemožnosti
proplácet studentům zahraniční cesty prostřednictvím nepojmenované smlouvy. Je to však
možné řešit formou účelového stipendia, která slouží jako náhrada za cestovní výdaje.
Navrhovaná změna spočívá v tom, že taková stipendia nebudou započítávána
do celkového objemu stipendií. Druhá změna řeší možné problémy s přečerpáním
prostředků na osobní náklady. Řešení spočívá v odkladu výplaty mezd akademických
pracovníků až na prosinec.
Usnesení 25-08: Akademický senát ČVUT schvaluje Upřesňující podmínky SGS
ČVUT verze 13.3.
Počet osob s hlasovacím právem: 32
Hlasování: 32-0-0 Usnesení bylo přijato.
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9. Řád doktorského studia FIT ČVUT
Děkan Tvrdík představil změny v Řádu doktorského studia FIT ČVUT. Nedochází zde ke
změně pravidel, pouze k precizaci textu.
P. Olšák informoval, že Legislativní komise doporučuje Řád doktorského studia, stejně
jako předloženou změnu statutu FIT schválit. V. Kříha upozornil, že studenti doktorského
studenta v anglickém jazyce nepobírají stipendium. To znamená, že by jim nemohlo být
vypláceno ani stipendium jako náhrada cestovného (pokud nejsou v pracovním poměru).
P. Tvrdík uvedl, že zatím žádného takového studenta FIT ČVUT v současné době nemá.
V Kříha upozornil, že do budoucna je toto třeba vyřešit.
Usnesení 25-09: Akademický senát ČVUT schvaluje Řád doktorského studia FIT
ČVUT v předloženém znění.
Počet osob s hlasovacím právem: 32
Hlasování: 32-0-0. Usnesení bylo přijato.

10. Změny Statutu FIT ČVUT
P. Tvrdík uvedl změny Statutu FIT. Změna spočívá v zahrnutí Řádu doktorského studia a
začlenění nového výzkumného střediska. Vyjádřeni Legislativní komise viz výše.
Usnesení 25-10: Akademický senát ČVUT schvaluje Statut FIT ČVUT v
předloženém znění.
Počet osob s hlasovacím právem: 31
Hlasování: 31-0-0 Usnesení bylo přijato.

11. Informace týkající se základní školy Lvíčata
Předseda AS informoval, že dostal dopis, který kritizuje způsob zřízení školské rady. Dopis
dostal i pan rektor a kvestor. P. Andres informoval senát o problémech v základní škole
Lvíčata a přečetl níže uvedené shrnutí:
 Rektor ČVUT v Praze zřídil radu školské právnické osoby a školskou radu, aby byl
dán odpovídající prostor pro zástupce jak rodičů, zaměstnanců, tak i zřizovatele v
právnické osobě Univerzitní MŠ a ZŠ Lvíčata.
 Ředitelka školy přistoupila k okamžitému zrušení pracovního poměru
zaměstnance. Následně vzala okamžité zrušení pracovního poměru zpět.
V mezidobí zajistila výkon práce na tomto pracovním místě jiným zaměstnancem.
Zaměstnanci skončí pracovní smlouva v srpnu 2016.
 Školská rada jednoznačně konstatovala, že záležitosti pracovně právní povahy
nepatří do její kompetence a nebude se k nim vyjadřovat.
 Otázky personálního charakteru jsou výlučně v kompetenci ředitele školy.
V. Kříha uvedl, že ho mrzí, že od začátku nebylo specifikováno, co má kdo zajišťovat. Jako
závažný problém vnímá problém v komunikaci mezi oběma stranami. Rodiče, se kterými
mluvil, si školu chválí, ale vadí jim nekomunikace v tomto konkrétním případě. Pan rektor
doplnil, že problém se týká odpolední družiny, nikoli výuky.
V následné diskusi vystoupil zaměstnanec školy, kterého se kauza týká a dále dva
z přítomných rodičů, kancléř, který je současně předsedou rady zřizovatele, a J. Schmidt.
P. Andres informoval, že školská rada se schází dvakrát do roka a jednoznačně se shodla,
že není v její kompetenci řešit pracovně právní vztahy.
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Usnesení 25-11: Akademický senát ČVUT vzal na vědomí přednesenou informaci a
žádá rektora, aby AS průběžně informoval o vývoji situace.
Počet osob s hlasovacím právem: 31
Hlasování:22-0-9. Usnesení bylo přijato.

12. Informace o stavu jednání vedení ČVUT s SU ČVUT týkající se přípravy nové
smlouvy
Rektor informoval o tom, že prorektor Jettmar si v současné době domlouvá schůzku
s prezidentem SU ČVUT, na které by společně sestavili harmonogram postupu. Rektor
dále informoval o tom, že vedení připravuje projekt na zavedení EDUROAM dle usnesení
AS. M. Hrončok se dotázal, zdali je jedním z možných řešení i spolupráce s SU ČVUT.
Rektor potvrdil, že je to jedna z variant. I. Halaška poukázal na to, že si všichni uvědomují,
že v současném pokrytí kolejí metalickým internetem je velká hodnota jak materiální, tak
v lidech, kteří se o to starají a že zastává názor, že by bylo vhodné využít vše, co bude
možné, i kdyby to bylo na osobní úrovni s jednotlivými pracovníky.
Usnesení 25-12: Akademický senát ČVUT vzal na vědomí předloženou informaci a
žádá vedení ČVUT o aktivnější přístup v této věci s tím, že bude požadovat průběžnou
informaci na příštím zasedání AS.
Počet osob s hlasovacím právem: 30
Hlasování: 29-0-1. Usnesení bylo přijato.

13. Volba volební komise a vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu
studentů Fakulty informačních technologií ČVUT
Navrženi na členy volební komise byli: Z. Muzikář (předseda), I. Halaška, M. Mára.
Všichni navržení s členstvím ve volební komisi souhlasili.
Usnesení 25-13: Akademický senát ČVUT jmenuje hlavní volební komisi pro
doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů
Fakulty informačních technologií ČVUT ve složení: Z. Muzikář
(předseda), I. Halaška, M. Mára.
Počet osob s hlasovacím právem: 31
Hlasování: 28-0-3. Usnesení bylo přijato.
Usnesení 25-13a:Akademický senát ČVUT vyhlašuje doplňovací volby do AS ČVUT
ve volebním obvodu studentů Fakulty informačních technologií
ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 31
Hlasování: 30-0-1. Usnesení bylo přijato.

14. Různé:
a) informace rektora
Rektor informoval o průběhu stavby budovy ČVUT-CIIRC. Stavba by měla být dokončena
v termínu. Dále rektor informoval o probíhajících jednáních týkající se vypořádání
pozemků na Vítězném náměstí a ohledně prostor rektorátu a Kloknerova ústavu.
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b) iniciativa AS LF Univerzity Palackého v Olomouci ve věci státního svátku
17. listopadu
V. Haasz informoval o iniciativě AS LF Univerzity Palackého v Olomouci. V. Kříha
upozornil na usnesení z prosince 2015, které se týká ustanovení 17. listopadu jako státního
svátku (citace: AS ČVUT podporuje snahu SK RVŠ uvádět Mezinárodní den studentstva
u státního svátku 17. listopadu.).

c) Různé
V. Haasz informoval AS ČVUT o tom, že ředitelka SÚZ doplnila přílohu organizačního
řadu o číselník organizačních jednotek.
P. Olšák navrhl uvádět na webech stránkách univerzity vedle aktuálních předpisů i všechny
jejich změny. V. Haasz doporučil se tímto zabývat na dalším zasedání AS a přijmout
k tomu usnesení s konkrétní představou řešení.
President SU ČVUT M. Halenka informoval o tom, že nové stanovy SU ČVUT na zasedání
1. května 2016 schváleny nebyly, neboť Parlament SU ČVUT nebyl usnášeníschopný. SU
ČVUT by měla znovu zasedat 21. června 2016.

Příští jednání se koná dne 29. 6. 2016.
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
předseda AS ČVUT
Zapsala: Ing. Václava Sedlmajerová
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