
Usnesení AS ČVUT z 20. řádného zasedání konaného 18.11.2009 
 
 
 

1. Schválení programu 
    Hlasování : 27-0-0 
 Usnesení : AS ČVUT schvaluje program 20. zasedání AS ČVUT 
 
 

2. Schválení  Zásad Studentské grantové soutěže  ČVUT v Praze 
Hlasování : 27-0-0 
Usnesení : AS ČVUT schválil Zásady Studentské grantové soutěže po 
zapracování připomínek  

 
4.  Schválení Podmínek přijímacího řízení do Bc. a Mgr. programu ČVUT MÚVS 

Hlasování : 27-0-0 

a) Usnesení : AS ČVUT schválil Podmínky přijímacího řízení ke studiu 
bakalářského studijního programu „Specializace v pedagogice,“ studijního 
oboru „Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku“ a 
„Učitelství odborných předmětů,“ v prezenční i kombinované formě studia 
pro akademický rok 20010/2011  s vypuštěním formulace „Elektronicky se ke 
studiu mohou hlásit pouze uchazeči s trvalým bydlištěm v České republice 
nebo ve Slovenské republice“. Organizační pokyny nebyly součástí 
schváleného dokumentu 

b) Usnesení : AS ČVUT schválil Podmínky přijímacího řízení do dvouletého 
navazujícího magisterského studijního programu „Podnikání a komerční 
inženýrství v průmyslu,“ obor „Podnikání a management v průmyslu,“ 
v prezenční i kombinované formě studia v akademickém roce 2010/2011 s 
vypuštěním formulace „Elektronicky se ke studiu mohou hlásit pouze uchazeči 
s trvalým bydlištěm v České republice nebo ve Slovenské republice“.  

5. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí darovací – pozemky Telč  
Hlasování : 27-0-0 
Usnesení : AS ČVUT souhlasně projednal Smlouvu o smlouvě budoucí 
darovací mezi ČVUT v Praze a UTAM AV ČR, týkající se darování pozemků 
v Telči. Současně s tím AS ČVUT souhlasně projednal záměr darovat příslušné 
pozemky v Telči MU v Brně, až o toto MU požádá.  
 

6. Projednání rozpočtového opatření 
Hlasování : 27-0-0 
Usnesení :  AS ČVUT souhlasně projednal návrh rozpočtového opatření, 
spočívající v  



a) převodu částky 3,25 milionu Kč z položky „Revitalizace a dostavba ČVUT 
FBMI v Kladně - BIOKOS“  do položky „Příprava projektu UCEEB na 
Kladně“ 

b) převodu 1 milionu Kč nespotřebovaných prostředků položky „ERASMUS“ 
do Fondu účelově určených prostředků, pro použití v roce 2010 

 
7. Projednání Harmonogramu akademického roku 2010/2011 ČVUT v Praze 

Hlasování : 23-0-4 
Usnesení :  AS ČVUT odložil projednání Harmonogramu akademického roku 
2010/2011 na příští zasedání s tím, že pověřil pedagogickou komisi koordinací 
diskuse nad širší problematikou, týkající se průběhu školního roku 
 

8.  Projednání návrhu projektu VaVPI – Centrum vozidel udržitelné mobility 
Hlasování : 26-0-1 
Usnesení :  AS ČVUT souhlasně projednal návrh projektu VaVPI – Centrum 
vozidel udržitelné mobility, který předložila FS ČVUT v Praze – prof. Macek 
 

9.  Volba zástupců AS ČVUT v pracovní skupině rektora pro reorganizaci 
RČVUT 
Hlasování Valášek : 26-1-0 
Hlasování Hromek : 21-5-1 
Usnesení :  AS ČVUT zvolil zástupcem do pracovní skupiny rektora pro 
reorganizaci RČVUT za akademické pracovníky prof. Ing. Michaela 
Valáška, DrSc. a za studenty Ing. Vladimíra Hromka 
 

10. Termíny zasedání AS ČVUT v 1. pololetí roku 2010 
Usnesení :  AS ČVUT stanovil termíny zasedání v prvním pololetí 2010 : 
20.1., 17.2., 24.3., 21.4., 19.5., 16.6. 
 
 

V Praze dne 18.11. 2009       Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
           předseda AS ČVUT 


