
Usnesení AS ČVUT z 16. řádného zasedání konaného 20.5.2009 
 
 
 
 

1. Schválení programu 
    Hlasování : 27-0-0 
 Usnesení : AS ČVUT schvaluje rozšířený program 15. zasedání AS ČVUT 
 
 

2. Kontrola a schválení zápisu z 15. zasedání 
    Hlasování : 26-0-1 
 Usnesení : AS ČVUT schválil zápis z 15. zasedání, konaného dne 22.4.2009,  

po zapracování připomínek 
 
 

3. Schválení Rozpočtu ČVUT v Praze na rok 2009 
Hlasování : 27-0-3 
Usnesení : AS ČVUT schválil Rozpočet ČVUT v Praze na rok 2009 
s podmínkou dodatečného schválení části rozpočtu AS FD 
 
 

4. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu na FIT ČVUT v Praze  
Hlasování : 22-2-4 
Usnesení : AS ČVUT schválil Podmínky pro přijetí ke studiu na FIT ČVUT 
v Praze po zapracování připomínek. Schválení tohoto materiálu ruší platnost 
usnesení ke stejnému bodu ze dne 22.4.2009 

 
5. Schválení harmonogramu volby rektora ČVUT v Praze 

Hlasování : 27-0-0 
Usnesení : AS ČVUT schválil harmonogram volby rektora ČVUT v Praze 
 

6. Projednání návrhu akreditace studijních programů MÚVS ČVUT v Praze  
Hlasování : 27-0-0 
Usnesení : AS ČVUT souhlasně projednal návrhy MÚVS ČVUT v Praze na 
akreditace studijních programů :  
- bakalářského - „Ekonomika a management“ s obory „Personální management 
v průmyslových podnicích“ a „Řízení a ekonomika průmyslového podniku“ 
- navazujícího magisterského - „Řízení rozvojových projektů“ s obory „Řízení 
regionálních projektů“ a „Projektové řízení inovací v podniku“ 
- doktorského - „Kvantitativní metody v ekonomii“ 
 

7. Projednání záměru Mateřské školky pro zaměstnance a studenty ČVUT v 
Praze  
Hlasování : 29-0-0 
Usnesení : AS ČVUT souhlasně projednal záměr vybudovat Mateřskou školku 
pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze. AS ČVUT souhlasí s podáním 
projektu do 2. OPPA a v případě udělení podpory projektu souhlasí 



s vyčleněním mimonormativní částky ve výši do 1 milionu Kč ročně na 
dlouhodobou podporu financování provozu „Univerzitní mateřské školky“ 
 
 
 Doprovodná usnesení : 
 
Usnesení : AS ČVUT žádá rektora ČVUT o pravidelné informování AS o 
usneseních, přijatých správní radou ČVUT. 
 
Usnesení : AS ČVUT deleguje do komise pro VŘ na místo tajemníka FIT 
ČVUT v Praze MUDr. Ing. Vítězslava Kříhu, Ph.D. 
 
 
  

V Praze dne 20.5.2009       Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
           předseda AS ČVUT 

 
 


